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Հայաստանի Հանրապետության բնակչության վերարտադրողական վարքագծի ընտրանքային 
հետազոտությունն իրականացվել է 2017թ. հուլիս-նոյեմբեր ամիսներին ՀՌԿԿ-Հայաստանի,  ՀՀ 
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Աշխատանքի և սոցիալական 
հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի կողմից: ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամը` 
բնակչություն և զարգացում (ԲԶ) ծրագրի շրջանակում ցուցաբերել է ֆինանսական և տեխնիկական 
աջակցություն: Սույն հետազոտության նպատակն էր ՀՀ բնակչության վերատադրողական վարքագծի 

ակտիվացման, ծնունդների թվի փոփոխման վրա խթանիչ և ապախթանիչ ազդեցություն ունեցող 

գործոնների բացահայտման միջոցով նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում վարվող 

ժողովրդագրական և ընտանիքի քաղաքականությունների կատարելագործմանը:  
  
Հետազոտության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ` 
 
ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 
Կառավարական տուն 3 
Հանրապետության Հրապարակ 
0010 Երևան, Հայաստան 
Հեռ.` (374 10) 58-54-18 
Ֆաքս` (374 10) 56-37-91 
Էլ. փոստ: info@mlsa.am 
 
ՀՌԿԿ-Հայաստան 

Երևան 0025, Հայաստան, Մանուկյան 1 շ., 

ԵՊՀ գրադարանի մ/շենք, 6-րդ հարկ,  602 սենյակ 

Հեռ.` (+374 10) 57 48 98, (+374 10) 57 48 68 

Էլ. փոստ: crrc@crrc.am 
 
ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակ 
Պ. Ադամյան, 14 
0010 Երևան, Հայաստան 
Հեռ.` (374 10) 54-34-16, 54-16-89 
Ֆաքս` (374 10) 54-38-11 
Էլ. փոստ: harutyunyan@unfpa.org, hovhannisyan@unfpa.org 
 
Զեկույցում արտահայտված կարծիքները հեղինակային են և կարող են չհամընկնել ՄԱԿ-ի 
Բնակչության հիմնադրամի տեսակետին: 

 
 
  



Էջ | 4  
 

Բովանդակություն 
 
Հապավումների ցանկ ...................................................................................................................................... 5 

Ներածություն ................................................................................................................................................... 6 

1. Հետազոտության մեթոդաբանություն ..................................................................................................... 7 

Տվյալների հավաքագրում ................................................................................................................ 13 

Տվյալների վերլուծություն ................................................................................................................ 13 

2. Վերարտադրողական վարքագծի արդի գերակայությունները ............................................................... 14 

2.1. Հայաստանում վերարտադրողական վարքագիծը պայմանավորող հիմնական գործոնների 
իրավիճակային ուսումնասիրություն ............................................................................................... 14 

2.2 Ընտրված երկրներում վերարտադրողական վարքագծի բարելավմանն ուղղված փորձի 
վերլուծություն .................................................................................................................................24 

3. Հայաստանում վերարտադրողական վարքագծի հիմնական գործոնների վերլուծություն .................... 38 

3.1 Քանակական տվյալներ ....................................................................................................... 38 

3.2 Ընտանիքի ժողովրդագրական կազմ ................................................................................... 39 

3.3 Զբաղվածություն և եկամուտներ ......................................................................................... 46 

3.4 Ընտանիքի բնակարանային և բնակության պայմաններ .......................................................... 48 

3.5 Երեխաների խնամք և դաստիարակություն ............................................................................... 51 

3.6 Առողջապահական ծառայություններ, վերարտադրողական առողջության պահպանում ......... 57 

3.7 Ընտանեկան արժեքներ, ամուսնական և վերարտադրողական կողմնորոշումներ, 
շարժառիթներ (դրական և բացասական) ....................................................................................... 62 

4. Հայաստանում միգրացիոն տրամադրվածության հիմնական գործոնների վերլուծություն .................. 70 

4.1 Միգրացիոն միտումների իրավիճակային նկարագրություն ..................................................... 70 

4.2 Տնային տնտեսությունների ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծությունը ..................... 75 

4.2.1 Միգրացիան և միգրացիոն տրամադրվածությունը ............................................................ 99 

4.2.2 Հնարավոր պատճառների վերլուծությունը ........................................................................ 82 

Եզրակացություններ ...................................................................................................................................... 85 

Առաջարկություններ ...................................................................................................................................... 111 

Հավելվածներ ................................................................................................................................................. 95 

Օգտագործված գրականության ցանկը ........................................................................................................ 151 

 

  



Էջ | 5  
 

Հապավումների ցանկ 
 
 Հապավում Նշանակություն 
1 ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 
2 ՀՀ ԱՍՀՆ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
3 ՄԱԿ-ի ԲՀ ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ 
4 Ազգային ինստիտուտ Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ 
5 ՎՎ վերարտադրողական վարքագիծ 
6 ՎԱ վերարտադրողական առողջություն 
7 ՕՎՏ օժանդակ վերարտադրողական տեխնոլոգիաներ 
8 Հետազոտություն «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության վերարտադրողական 

վարքագծի և միգրացիոն ռիսկերի ուսումնասիրություն» հետազոտություն 
9 ՏՏ տնային տնտեսություն 
10 ԴՊ Դժվարանում եմ պատասխանել 
11 ՀՊ Հրաժարվում եմ պատասխանել 
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Ներածություն 
 

ՎՎ-ի պահպանումը ներառում է վերարտադրողական գործընթացները, 
ֆունկցիաներն ու համակարգը: Այդ է պատճառը, որ ՎԱ-ի պահպանումը խիստ 
կարևորվում է յուրաքանչյուր երկրում ժողովրդավարական իրավիճակի կառավարման և 
բարելավման համար:  

ՀՀ-ում ժողովրդագրական բացասական զարգացումները պայմանավորված են 
վերջին շրջանում սոցիալ-տնտեսական ու արժեմշակութային գործոնների 
փոփոխություններով, որոնք անմիջականորեն ազդել են հանրապետության 
բնակչության ՎՎ-ի վրա: Համաձայն վիճակագրական տվյալների, կանանց ՎԱ-ն 
վերջին տարիներին վատթարացել է՝ չնայած ձեռնարկվող միջոցներին1: 

Բացի ՎՎ-ի, մասնավորապես ծնելիության տեմպերի հիմնախնդիրներից, ՀՀ-ում 
դեռևս արդիական է միգրացիոն արտահոսքերի խնդիրը: Ընդ որում միգրացիոն 
արտահոսքերը դիտարկվում են նաև արտագնա աշխատանքի մեկնելու տեսանկյունից: 
Աշխատանքային միգրացիան աշխարհում ներկայումս ամենանշանակալից միգրացիոն 
հոսքերից մեկն է։ ՀՀ բնակչության որակական և քանակական բնութագրիչների վրա 
ընդհանրապես, իսկ աշխատանքային ռեսուրսների վրա մասնավորապես, արտագաղթի 
ազդեցությունը միանշանակ գնահատել հնարավոր չէ։ Եթե արտագաղթը դիտարկենք 
որպես աշխատանքի ներքին շուկայի լարվածությունը թուլացնող գործոն, ապա սոցիալ-
տնտեսական զարգացման արդի փուլում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների 
և բանվորական ներուժի կորուստը տեսանելի ապագայում կարող է հանգեցնել 
մարդկային կապիտալի չբավարարվող պահանջարկի լուրջ հիմնախնդիրի։ 

Երկու մարտահրավերներն էլ կարիք ունեն խորքային վերլուծության՝ կապված 
վերարտադրողական վարքագծի վրա ազդող և միգրացիոն ռիսկեր ծնող գործոնների 
բացահայտման տեսանկյունից:  
  

                         
1 Աղբյուրը՝ ՀՀ առողջապահության նախարարության Առողջապահության ազգային ինստիտուտի Առողջապահության 
տեղեկատվական-վերլուծական հանրապետական կենտրոնի Վիճակագրական տարեգրքի ցուցանիշները: 
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1. Հետազոտության մեթոդաբանություն 
 

Համաձայն վիճակագրական տվյալների, կանանց ՎԱ-ն վերջին տարիներին 
վատթարանում է՝ չնայած ձեռնարկվող միջոցներին: Ավելի հաճախ են հանդիպում 
հղիության և ծննադաբերական բարդությունները: Աճում է ինչպես ինքնակամ, այնպես 
էլ բժշկական ցուցումներով հղիության ընդհատումների, վաղաժամ 
ծննդաբերությունների քանակը:  

Կանանց ՎԱ-ի վատթարացումը պայմանավորող հիմնական գործոններից մեկը 
հղիության արհեստական ընդհատումներն են: Չնայած 2009թ.-ից հետո նկատվում է 
վերջիններիս ցուցանիշի նվազման որոշ միտում` 13.8-ից մինչև 12.0 ֆերտիլային 
տարիքի 1000 կնոջ հաշվով, այդուհանդերձ դրանք լայնորեն կիրառվում են որպես 
անցանկալի հղիությունից ազատվելու միջոց: Ամենամեծ թվով հղիության 
ընդհատումներ գրանցվում են Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի մարզերում:  

ՎՎ-ն մարդկանց` պաշտոնականացված ընտանեամուսնական (ինչպես նաև 
արտաամուսնական) հարաբերությունների արդյունքում որոշակի թվով երեխաների 
ծնունդը միջնորդավորող մտադրությունների, գործողությունների և 
հարաբերությունների համակարգ է: Վերջինիս բնութագրիչներն են` 
1. երեխա ունենալու ցանկությունը (ցանկալի երեխաների թիվը), 
2. այդ ցանկությունն իրականացնելու նպատակահարմար ժամկետները, որոնք 

կարգավորվում են պոտենցիալ ծնողների կյանքի պլանավորումով, 
3. երեխա ունենալու ցանկության կապը այնպիսի հանգամանքների կամ գործոնների 

հետ, ինչպիսիք են` 
 պոտենցիալ ծնողների ունեցած երեխաների թիվը, 
 սոցիալ-տնտեսական պայմանները, այդ թվում` եկամուտները, բնակարանային 

պայմանները, ընտանիքի տիպն ու կազմը, ներընտանեկան 
հարաբերությունները, ամուսնության հերթական թիվը և այլն, 

 տարիքը, ամուսինների տարիքային տարբերությունը, կրթությունը, 
աշխատաշուկայում զբաղեցրած դիրքը, սոցիալական դիրքը, 

 առողջական վիճակը,  
 բնակավայրի տիպը` կապված երեխաների խնամքի ու դաստիարակության 

ենթակառուցվածքների առկայության հետ, 
 հանրային ենթակառուցվածքների ռիսկերը, 
 երեխայի կյանքի պլանավորման անորոշությունները, 
 հասարակական կյանքի կայունությունը, երկրի զարգացման ընդհանուր 

հեռանկարները և այլն։ 
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4. Ծնելիության պլանավորման վերաբերյալ պոտենցիալ ծնողների իրազեկվածության 
աստիճանը, պլանավորման ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու 
հնարավորությունները և այլն: 
Պետական ժողովրդագրական և ընտանիքի քաղաքականությունների խնդիրն է, 

հաշվի առնելով մարդկանց ՎՎ-ի վրա տարբեր գործոնների ազդեցությունները, 
պայաններ ստեղծել մարդկանց ակտիվ ՎՎ-ի ձևավորման վրա, որը նշանակում է 
քաղաքական համալիր միջոցառումների միջոցով նպաստել այդ վարքագծի խթանիչ 
գործոնների ուժեղացմանը և ապախթանիչ գործոնների թուլացմանը: Միայն ՎՎ-ի վրա 
խթանիչ և ապախթանիչ գործոնների հստակեցման միջոցով է հնարավոր վարել այդ 
վարքագծի ակտիվացմանն ուղղված արդյունավետ պետական քաղաքականություն: Այս 
նկատառումներով անհրաժեշտություն է առաջացել Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում 
իրականացնել հատուկ ՀՀ բնակչության վերարտադրողական բնակչության տարբեր 
խմբերի վերատադրողական վարքագծի վրա ազդող տարաբնույթ գործոնների 
հետազոտություն:  

 

Հետազոտության նպատակը և խնդիրները 
 

Հետազոտության իրականացման նպատակն է ՀՀ բնակչության 
վերատադրողական վարքագծի ակտիվացման, ծնունդների թվի փոփոխման վրա 
խթանիչ և ապախթանիչ ազդեցություն ունեցող գործոնների բացահայտման միջոցով 
նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում վարվող ժողովրդագրական և ընտանիքի 
քաղաքականությունների կատարելագործմանը: 

Հետազոտության խնդիրներն են քաղաքացիների հարցման միջոցով պարզել՝ 
- ՎՎ-ի վրա ազդող հիմնական առաջնային և երկրորդային գործոնները, 
- ընտանիքների՝ իրենց համայնքում առողջապահական ծառայությունների մասին 

իրազեկվածությունը, հասանելիությունն ու մատչելիությունը, 
- ընտանիքների՝ հաջորդ երեխան ունենալու որոշման վրա ազդող գործոնները, 
- ընտանիքների միգրացիոն տրամադրվածությունն ու դրա վրա ազդող գործոնները, 
- միգրացիա առաջացնող հիմնական առաջնային և երկրորդային գործոնները, 
- միգրացիոն արտահոսքերի կանխմանն ուղղված պետական աջակցության 

հնարավորությունները՝ ըստ քաղաքացիների: 
 

 
Հետազոտությունից ակնկալվող արդյունքները 

 

 Հետազոտության իրականացումը թույլ կտա ունենալ հետևյալ առարկայական 
արդյունքները` 
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- ստանալ ՀՀ վերատադրողական տարիքի բնակչության տարբեր 
սեռատարիքային ենթախմբերի վերատադրողական վարքագծին բնորոշ 
միտումների մասին հստակ պատկերացում, 

- ունենալ բնակչության վերատադրողական վարքագծի վրա խթանող և 
ապախթանող ազդեցություն թողնող գործոնների ամբողջական պատկերն 
ըստ` բնակչության տարբեր սեռատարիքային խմբերի, ՀՀ մարզերի, 
քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի տիպի, 

- ՀՀ ընտանիքի և ժողովրդագրական քաղաքականության կատարելագործմանն 
ուղղված կոնկրետ առաջարկներ: 

 

Արդյունքների վերլուծություն 
 

1. Տվյալների հավաքագրման արդյունքում կձևավորվեն համապատասխան 
տեղեկատվական բազաներ: 

2. Տվյալների մուտքագրումից հետո կկատարվի հավաքագրված տեղեկատվության 
վերլուծություն, և դրա հիման վրա կկազմվի վերլուծության ամփոփ հաշվետվություն, 
որը կպարունակի հետազոտության խնդիրները և նպատակները բացահայտող 
տեղեկատվությունը: 

 

 
Ընտրանքի նկարագրությունը 
 

Հետազոտության շրջանակներում ընտրանքի ձևավորման համար ընտրվել են 
Երևան քաղաքը և ՀՀ չորս մարզերը ըստ ներքոհիշյալ առաջնային և երկրորդային 
գործոնների: 

Առաջնային գործոններն են՝ 
1. բնակչության բնական հավելաճի գործակիցը 1000 բնակչի հաշվով ըստ մարզերի, 
2. բնակչության միգրացիոն շարժի ցուցանիշը, այն է՝ մեկնած և չվերադարձած 

քաղաքացիների մասնաբաժինը, %: 
Երկրորդային գործոն է հանդիսանում մարզի սահմանամերձ լինելու հանգամանքը: 
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Աղյուսակ 1. Առաջնային գործոնները ըստ մարզերի, 2016թ.-ի տարեսկզբի պաշտոնական վիճակագրությամբ 

 

Համաձայն նախանշված առաջնային գործոնների որպես թիրախային մարզեր ընտրվում են՝ Շիրակի, Լոռու, 
Գեղարքունիքի մարզերը, իսկ ըստ երկրորդային գործոնի՝ Տավուշի մարզը, որում բնական հավելաճի գործակիցը 
ամենացածրն է ՀՀ-ը մարզերից. հանրապետական գործակիցը գերազանցում է Տավուշի մարզի ցուցանիշը մոտ 3.8 անգամ: 

Դաշտային աշխատանքների իրականացման համար հարցաթերթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2301, որոնք բաշխվել 
են ըստ ընտրված մարզերի և Երևանի՝ համաձայն նախապես որոշված պայմանների և հիմնավորումների՝ 

 մարզի բնակչության թիվը,  
 երեխաների թիվը,  
 ֆերտիլային տարիքի կանանց թիվը, 
 միգրացիայի միտումներն ըստ մարզերի: 
Վերոնշյալ պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստացվել է ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայությունից:  
 

  

Ընտրված մարզերը 

Ընտրանքի 
գործոնները 

Երևան Արագածոտն Արարատ Արմավիր Գեղարքունիք Լոռի Կոտայք Շիրակ Սյունիք 
Վայոց 

ձոր 
Տավուշ 

Բնակչության 
բնական 
հավելաճի 
գործակիցը, ‰ 

6.4 5.6 5.8 4.8 5.4 2.7 5.8 4.1 1.6 2.9 1.2 

Մեկնել են 
մարզից և չեն 
վերադարձել, % 

16.1 7.2 7.2 7.7 8.8 16.2 9.0 18.5 2.4 2.7 4.2 
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Աղյուսակ 2. Ընտրանքի նախապայմանները պաշտոնական վիճակագրությամբ՝ 2016թ.-ի տարեսկզբի դրությամբ 
Մարզը 

Նախապայմանը Երևան Գեղարքունիք Տավուշ Շիրակ Լոռի 

Մարզի բնակչության թիվը, հազար 1073.6 231.8 125.5 243.2 225 
Երեխաների թիվը 199980 50660 10212 27186 26416 
Երեխաների տեսակարար կշիռը մարզի բնակչության 
ընդհանուր թվում, տոկոս 

19.64 21.86 8.14 11.18 11.74 

Ֆերտիլային տարիքի կանանց թիվը 281981 60313 30608 62991 56032 
Ֆերտիլային տարիքի կանանց տեսակարար կշիռը 
մարզի բնակչության ընդհանուր թվում, տոկոս 

26.26 26.02 24.39 25.90 24.90 

Պտղաբերության գործակիցը 15-49 տարեկան կանանց 
շրջանում, 1000 կնոջ հաշվով 

56.3 52,0 46.1 54.8 54.5 

 

Ֆերտիլային տարիքի է համարվում 15-49 տարեկան կինը: Սա այն տարիների միջակայքն է, որը համարվում է կնոջ 
համար վերարտադրողական. նրա ծնունակ տարիքն է: 

Պտղաբերության գործակիցը բնութագրում է երեխաների միջին թվաքանակը, որ կծնի մեկ կինն իր ծնունակ տարիքում, 
իր ողջ կյանքի ընթացքում ծնելիության տվյալ տարվա մակարդակի պահպանման դեպքում: 

Հարցաթերթերի բաշխումն ըստ վերոնշյալ մարզերի և նրանց համապատասխան քաղաքների և գյուղերի 
իրականացնելու համար անհրաժեշտ է պարզել նաև յուրաքանչյուր մարզում քաղաքային և գյուղական բնակչության 
թվաքանակների հարաբերակցությունը:  

Չորս մարզերի և Երևանի համար հաշվարկվել են հետևյալ ցուցանիշները՝ 
 ընտրանքի շրջանակներում յուրաքանչյուր մարզում երեխաների մասնաբաժինը, 
 ընտրանքի շրջանակներում յուրաքանչյուր մարզում ֆերտիլային տարիքի կանանց մասնաբաժինը, 
 յուրաքանչյուր մարզի գյուղական և քաղաքային համայնքների բնակչության մասնաբաժինը մարզի բնակչության մեջ: 
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Աղյուսակ 3. Հարցաթերթերի բաշխումն ըստ ստացված ցուցանիշների 
Մարզը 

Նախապայմանը Երևան Գեղարքունիք Տավուշ Շիրակ Լոռի 

Գյուղական բնակչություն, մարդ - 162600 72600 101200 92200 

Քաղաքային բնակչություն, մարդ 1073700 69200 52900 142000 132800 

Ֆերտիլային տարիքի կանանց մասնաբաժինը ընտրանքում, 
տոկոս 

57.32 12.26 6.22 12.81 11.39 

Երեխաների մասնաբաժինը ընտրանքում 64.8 15.6 3.1 8.4 8.1 

- Գյուղականի մասնաբաժինը - 37.94 16.94 23.61 21.51 

- Քաղաքայինի մասնաբաժինը 100 62.06 83.06 76.39 78.49 
Հարցաթերթերի թիվը, հատ 1025 227 262 515 471 

Հարցաթերթերի թիվը (հատ) ըստ՝ 

- քաղաքների 1025 141 218 393 370 

- գյուղերի - 86 44 122 101 
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Տվյալների հավաքագրում 
 

Տվյալների հավաքագրումն իրականացվել է Հետազոտական ռեսուրսների 
կովկասյան կենտրոնի (ՀՌԿԿ–Հայաստան) կողմից` դաշտային աշխատանքների 
միջոցով, իսկ որպես տվյալների հավաքագրման գործիք ծառայել է մշակված 
հարցաթերթը: Նախքան դաշտային աշխատանքների մեկնարկը, սկսած սույն թվականի 
օգոստոսի 30-ից, ընտրված 26 հարցազրուցավարների և դաշտային աշխատանքները 
համակարգողի հետ իրականացվել է վերապատրաստման դասընթաց: Վերջինիս 
ներկա է եղել նաև ՄԱԿ-ի ԲՀ-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչը: 
Հարցազրուցավարները ստացել են ուղեցույցներ և հրահանգներ ընտրանքում 
ներառված տնային տնտեսությունների ընտրության և հարցաթերթի վերաբերյալ: 

Ամենօրյա ձևաչափով հարցազրուցավարները մուտքագրել են լրացված 
հարցաթերթերը, իսկ դաշտային աշխատանքների համակարգողը՝ ստուգել դրանք: 
Սխալների հայտնաբերման դեպքում, վերջինս անձամբ զուգահեռաբար այցելել է 
համապատասխան մարզ, համայնք և պարզել թույլ տրված սխալի պատճառը և ուղղել 
դրանք:  
 
Տվյալների վերլուծություն 
 

Սեպտեմբերի 20-ին բոլոր լրացված հարցաթերթերը մուտքագրվել են ODK2-ի 
առցանց միջավայր:  

Տվյալների բազան ձևավորվել է csv ձևաչափով և ներբեռնվել STATA համակարգ՝ 
տվյալների մաքրման հետագա աշխատանքների իրականացման համար: Բոլոր 
փոփոխականները ստուգվել են՝ համոզված լինելու համար, որ հարցաթերթի հարցերի 
պատասխանները ամբողջական են և ճիշտ: Հայտնաբերված սխալները շտկելու համար, 
իրականացվել է հարցաթերթերի լրամշակում՝ հեռախոսազանգերի միջոցով: Տվյալների 
ամբողջականության ստուգման վերջնական փուլում իրականացվել են որոշ 
տրամաբանական փորձարկումներ` պարզելու համար, արդյոք հարցաթերթերը 
պատշաճ կերպով են լրացվել թե ոչ:  

Տվյալների բազան ստանալուց անմիջապես հետո վերլուծական թիմը սկսել է իր 
աշխատանքները: Տվյալների վերլուծությունները հիմնականում կատարվել են SPSS 
Statistics ծրագրային փաթեթի միջոցով, որը հնարավորություն է ընձեռում՝ 
իրականացնել հսկայածավալ վիճակագրական տեղեկատվության մշակում, ընդգրկուն 
հաշվարկներ, գնահատում:  
  

                         
2 https://opendatakit.org/ 
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2. Վերարտադրողական վարքագծի արդի գերակայությունները 
 
 

2.1. Հայաստանում վերարտադրողական վարքագիծը պայմանավորող հիմնական 
գործոնների իրավիճակային ուսումնասիրություն  
 
 

ՎՎ-ն գործողությունների, հարաբերությունների համակարգ է, որը 
պայմանավորում է երեխայի ծնունդը կամ երեխայի ծնունդից հրաժարվելը՝ անկախ 
ամուսնության գրանցումից: Որպես կանոն ՎՎ-ն մեծապես պայմանավորվում է կյանքի 
որակով: Կյանքի որակը տվյալ պահի դրությամբ անհատի ուղղակի և անուղղակի 
կենսամիջավայրերի համատեքստում որոշակի ֆունկցիոնալության և անհատի 
արժեհամակարգով ու ընկալումներով պայմանավորված գիտակցված 
բավարարվածության աստիճանն է։ Կյանքի որակի պարբերական գնահատումները 
իրականացվում են մասնավորապես Եվրաստատի կողմից և մեթոդաբանությամբ 
սահմանված կյանքի որակը պայմանավորող տասնմեկ գործոններով՝ պետական 
կառավարման համակարգ, շրջակա միջավայր, բնակարանային պայմաններ, 
կենսամակարդակ, անվտանգություն, սոցիալական հարաբերություններ, 
զբաղվածություն, ժամանակի օգտագործում, կյանքից բավարարվածություն, կրթություն, 
առողջապահություն3։  

 

Գծանկար 1: ՎՎ-ի վրա ազդող գործոնային խմբերը 
 

 
 

Պետական կառավարման համակարգ 
Եթե ընտանիքում երեխաների փաստացի թիվը համապատասխանում է ցանկալի 

թվին, ապա գործոնային խմբերից որևէ մեկի փոփոխությունը չի անդրադառնա 

                         
3 Եվրաստատ, Կյանքի որակը պայմանավորող գործոնները. http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/qol/index_en.html 

1. Պետական կառավարման համակարգ, 
2. Շրջակա միջավայր, 
3. Բնակարանային պայմաններ, 
4. Կենսամակարդակ, 
5. Անվտանգություն, 
6. Սոցիալական հարաբերություններ, 
7. Զբաղվածություն, 
8. Ժամանակի օգտագործում, 
9. Կյանքից բավարարվածություն, 
10. Կրթություն, 
11. Առողջապահություն

Երեխա 
ունենալու 

ցանկություն

Երեխաների 
թիվը 
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ընտանիքում հաջորդ երեխան ունենալու որոշման կայացման վրա: Հակառակ դեպքում, 
գործոնային խմբերից որևէ մեկի փոփոխությունը կարող է ազդել հերթական երեխան 
ունենալու որոշման վրա ինչպես դրականորեն, այնպես էլ բացասականորեն: 

Մարդու ՎՎ-ն մեծապես պայմանավորված է նրա ՎԱ-ից, որը պայմանավորում է 
մարդու կյանքի ընթացքում ֆիզիկական, մտավոր և սոցիալական բարեկեցիկ վիճակը, 
և վերաբերում է վերարտադրողական համակարգին։ ՎԱ-ի մաս են կազմում կնոջ 
անվտանգ հղիությունը և բնականոն ծննդի ապահովումը։ Կնոջ այս իրավունքն առողջ 
երեխայի ծնվելու գրավականն է։ Հասարակության ՎԱ-ի վիճակն առաջին հերթին 
բնութագրվում է ծնելիության մակարդակով, երեխաների և մայրերի մահացության 
մակարդակով, ինչպես նաև հղիության արհեստական ընդհատումների և վիժումների 
քանակով, կանանց և տղամարդկանց անպտղության մակարդակով և այլն։ Մարդու և 
հասարակության ՎԱ-ի համար կարևոր է ինչպես ծնողների, այնպես էլ պետության 
պատասխանատվությունը երեխաների պատշաճ ֆիզիկական, հոգևոր, բարոյական 
առողջության և անհրաժեշտ կրթության ապահովման գործում։ ՀՀ օրենսդրության 
համաձայն ՎԱ-ն՝ մարդու ֆիզիկական, մտավոր և սոցիալական լիակատար 
բարեկեցության վիճակն է, որը կապված է վերարտադրողական համակարգի, դրա 
գործառույթների ու կենսընթացների հետ4: ՀՀ Սահմանադրությանը և օրենքներին, ՀՀ 
միջազգային պայմանագրերին համապատասխան՝ յուրաքանչյուր ոք ունի կենսական 
անհրաժեշտության սեռական և վերարտադրողական հետևյալ իրավունքները.  

 ինքնուրույն տնօրինել իր սեռական ու վերարտադրողական կյանքը, եթե դա չի 
վտանգում այլոց առողջությանը,  

 ընտանիք կազմել, ինքնուրույն որոշել իր երեխաների թիվն ու նրանց ծնվելու 
ժամկետները և այդ նպատակով ունենալ պտղաբերության կարգավորման 
ապահով ու արդյունավետ ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն,  

 պաշտպանված լինել ճնշման բոլոր ձևերից, այդ թվում՝ սեռական շահագործումից 
և բռնությունից, հարկադրական հղիությունից, հղիության արհեստական 
ընդհատումներից, ամլացումից և վերարտադրողականության իրավունքների այլ 
խախտումներից,  

 ստանալ հավաստի և ամբողջական տեղեկատվություն սեռական և ՎԱ հարցերի 
շուրջ, այդ թվում՝ պտղաբերության կարգավորման առկա միջոցների և մեթոդների 
առավելությունների, արդյունավետության և հնարավոր վտանգների վերաբերյալ,  

 ստանալ բժշկական խորհրդատվություն և ծառայություններ սեռական և ՎԱ 
հարցերի շուրջ՝ մեկուսի ու գաղտնի պայմաններում,  

                         
4 «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին ՀՀ օրենք 



Էջ | 16  
 

 օգտվել բարձրորակ բուժկանխարգելիչ ծառայություններից և պաշտպանված լինել 
առողջության համար վտանգ ներկայացնող մեթոդների, այդ թվում՝ գիտական 
փորձերի կիրառումից,  

 ինքնուրույն որոշումներ կայացնել սեռական և ՎԱ հետ կապված բժշկական 
միջամտություններ ստանալիս, բացառությամբ կյանքին սպառնացող շտապ 
միջամտություն պահանջող իրավիճակների և օրենքով նախատեսված այլ 
դեպքերի,  

 օգտվել վերարտադրողականության նոր տեխնոլոգիաներից, ներառյալ` 
պտղաբերության կարգավորման ապահով և արդյունավետ միջոցներից և (կամ) 
մեթոդներից, ինչպես նաև անպտղության բուժման համար կիրառվող 
վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաներից: Անվճար կամ 
արտոնյալ պայմաններով վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ բժշկական օգնության և սպասարկման կարգն ու շահառուներին 
ներկայացվող պահանջները սահմանում է ՀՀ կառավարությունը: Յուրաքանչյուր 
ոք ունի օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կենսական 
անհրաժեշտության սեռական և վերարտադրողական այլ իրավունքներ: 
Մարդու ՎԱ-ի հետ կապված իրավունքների իրացմանն ու պաշտպանությանն է 

ուղղված նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում բնակչության 
ՎԱ պահպանման ընդհանուր սկզբունքների վերաբերյալ օրենսդրական ակտի 
տիպային նախագիծը, որը ԵԱՏՄ անդամ պետություններում երաշխավորում է 
քաղաքացիների հետևյալ իրավունքները՝5 

 ՎՎ-ի ազատ ընտրություն, 
 ՎԱ պահպանում և վերարտադրողական կանոնների պահպանում, 
 երաշխավորված անվճար բուժօգնության շրջանակներում հասանելի և անվճար 

ծառայությունների, 
 վերարտադրողական իրավունքների իրացմանը պետության կողմից 

չմիջամտություն, 
 երեխաների ծնունդի հետ կապված որոշման ազատականացում առանց 

խտրականության, վտանգների, բռնության, 
 անձնական կյանքի, ընտանեկան և անձնական գաղտնիքների 

անձեռնմխելիություն, բժշկական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվության 
պահպանում և պաշտպանություն, 

 ընտանիքի պլանավորման հետ կապված անվճար խորհրդատվություն: 

                         
5 Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում բնակչության ՎԱ պահպանման ընդհանուր սկզբունքներ, Հոդված 3, 
http://www.reprohealth.info/files/reproduct_guard.pdf  
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Համաձայն միևնույն օրենսդրական ակտի յուրաքանչյուր կին իրավունք ունի 
մայրության վերաբերյալ որոշման կայացման իրավունք: Կնոջ առողջության 
պահպանման նպատակով նրա ցանկությամբ կարող են առաջարկվել նաև 
ժամանակակից հակաբեղմնավորիչ միջոցներ, որոն կկանխեն անցանկալի հղիությունը:  

Շարունակելով ՎՎ-ի իրավական կարգավորումների թեման, կարկ է նշել նաև, որ 
համաձայն Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին ՀՀ օրենքի 9-
րդ հոդվածի6՝ յուրաքանչյուր զույգ կամ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի`  

 որոշել իր երեխաների թիվը և նրանց ծնվելու ժամկետները,  
 անցանկալի հղիությունից և հղիության արհեստական ընդհատումից 

խուսափելու նպատակով օգտվել ընտանիքի պլանավորման արդյունավետ և 
անվնաս միջոցներից ու մեթոդներից, դրանց վերաբերյալ ստանալ 
անհրաժեշտ տեղեկություններ,  

 հղիության ընթացքում ստանալ հղիության և ծննդաբերության հետ կապված 
բժշկական օգնություն և սպասարկում` պետության կողմից երաշխավորված 
ամենամյա առողջապահական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում: 

Հարկ է նշել նաև, որ որպես ՄԱԿ-ի անդամ՝ Հայաստանի Հանրապետությունն 
ազգային մակարդակով ամրագրել է մայրերի և երեխաների կեցության և 
առողջապահության պահպանման խնդիր գերակայությունը: Մոր և մանկան 
առողջության հիմնախնդիրները կարևորվել և շարունակաբար արտացոլվել են նաև ՀՀ 
կառավարության ռազմավարական փաստաթղթերում: Վերջիններս արտացոլում են 
վերարտադրողական, մոր և մանկան առողջության պահպանման հիմնախնդիրների 
հետ կապված երկրում առկա իրավիճակը, սահմանում ռազմավարություններ ու 
նպատակներ՝ ուղղված կանանց և երեխաների առողջության պահպանմանը: 

Ընդ որում, կարևորվում է նաև անպտղության պատճառների կանխարգելումն ու 
բուժումը, որը ներկայումս համարվում է ամենասուր խնդիրներից մեկը: Պատճառները 
տարբեր են. որոշ մարդիկ գիտակցաբար չեն ցանկանում երեխա ունենալ սոցիալ-
տնտեսական խնդիրների պատճառով, մյուսները` հակառակը, ցանկանում են, բայց, 
ցավոք չեն կարողանում՝ առողջական խնդիրների պատճառով: Նման գույգերի թիվը 
մեր երկրում շատ մեծ է՝ շուրջ 17%: 

ՕՎՏ միջամտությունները բավականին թանկ արժեն, և հաճախ մի քանի փորձ է 
պահանջվում: Այսպես, մի ընտանիքի ողբերգությունը դառնում է գլոբալ խնդիր ողջ 
երկրի մասշտաբով: Խնդրին լուծում է տրամադրում վերարտադրողական բժշկության 
աջակցման «Արագիլ» հիմնադրամը, որը ստեղծվել է ցանկացած այն զույգի համար, որն 

                         
6 Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին ՀՀ օրենք, http://www.moh.am/images/legal-5.pdf 
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ունի ծնող դառնալու շատ մեծ ցանկություն, բայց որոշակի նյութական խնդիրների 
պատճառով չի կարողանում դա իրեն թույլ տալ: 

Հիմք ընդունելով ՎՎ-ի վերոնշյալ բնութագրումներն ու սահմանումները, 
իրավական կարգավորումները, դրանց վրա ազդող գործոնները, անհրաժեշտ է նշել 
նաև ՎՎ-ի վրա նյութական միջոցների դրական ազդեցությունը: Այս դեպքում, 
ծնելիության ցուցանիշների խթանման նպատակով, ՀՀ-ում ներդրված է ծննդյան 
միանվագ նպաստի համակարգը7: 

Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը նշանակվում է ծնված յուրաքանչյուր 
երեխայի համար: Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը տարբերակվում է նոր 
ծնված երեխայի հերթական կարգաթվով՝ հաշվի առնելով դիմողի մյուս երեխաների 
թիվը: 2014թ. հունվարի 1-ից երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանվել է. 

 առաջին երեխայի ծնվելու դեպքում՝ հիսուն հազար դրամ, 
 երկրորդ երեխայի ծնվելու դեպքում՝ հարյուր հիսուն հազար դրամ, 
 երրորդ երեխայի ծնվելու դեպքում՝ մեկ միլիոն դրամ, 
 չորրորդ երեխայի ծնվելու դեպքում՝ մեկ միլիոն դրամ, 
 հինգերորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնվելու դեպքում՝ մեկ միլիոն հինգ 

հարյուր հազար դրամ:  
Երրորդ և հաջորդ երեխայի ծնվելու դեպքում տրվող՝ երեխայի ծննդյան միանվագ 

նպաստի հիմքով ձևավորվում է ընտանեկան դրամագլուխը: Ընտանեկան դրամագլուխը 
մինչև երեխայի 18 տարին լրանալը տնօրինում է երեխայի հետ նույն բնակության 
վայրում բնակվող (հաշվառված) օրինական ներկայացուցիչը, որը հնարավորություն 
ունի ՀՀ կառավարության սահմանած պայմաններով և կարգով անկանխիկ վճարումներ 
կատարելու, ինչպես նաև գումարը կանխիկացնելու նպատակով: 

Դիտարկելով վերջին տասը տարվա ընթացքում ծնունդների բաշխումը ըստ 
երեխաների ծնունդների հերթական կարգի, ապա կարելի է վստահորեն նշել, որ 
առաջին և երկրորդ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափի 42.85% աճին 
զուգահեռ նկատվել է ծնված առաջին և երկրորդ երեխաների թվի 5.92%-ով նվազում 
(2016թ.-ին 2007թ.-ի համեմատությամբ), երրորդ և չորրորդ երեխայի ծննդյան միանվագ 
նպաստը դիտարկվող ժամանակահատվածում աճել է շուրջ հինգ անգամ, որին 
զուգահեռ ծնված երեխաների թիվը ևս ավելացել է՝ 50.78%-ով: Ինչ վերաբերում է 5-րդ և 
հաջորդ ծնունդների թվին, ապա ծննդյան միանվագ նպաստի չափի 7.5 անգամ 
ավելացումը հինգերորդ և հաջորդ երեխայի ծննդյան դեպքում, հանգեցրել է 
երեխաների թվի աճին՝ ընդամենը 6.93%-ի չափով:  
Շրջակա միջավայր 
 

                         
7 «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 24 
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Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման հարցը մեծապես կախված է շրջակա 
միջավայրի և բնական ռեսուրսների համալիր պահպանության, բարելավման, 
վերականգնման և ողջամիտ օգտագործման հետ: Դա ոչ միայն կարևոր նախապայման 
է մարդու և բնության ներդաշնակ գոյակցության, այլև երաշխիք է երկրի կայուն 
զարգացման սահմանադրական նորմի կիրառման համար: Կայուն զարգացման 
սկզբունքը թելադրում է նոր և հավասարակշռված քաղաքականության իրականացում՝ 
բնապահպանական, սոցիալական և տնտեսական խնդիրները համալիր կառավարման 
մոտեցմամբ լուծելու ուղղությամբ` ի շահ ներկա և ապագա սերունդների: ՀՀ-ում 
շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների օգտագործման ոլորտը, 
տեխնածին ազդեցությամբ պայմանավորված, բնութագրվում է՝ 

1) բնական ռեսուրսների ոչ ողջամիտ օգտագործմամբ, գերշահագործմամբ և 
հյուծմամբ,  

2) շրջակա միջավայրի աղտոտմամբ, կլիմայի փոփոխության անբարենպաստ 
հետևանքներով, 

3) շրջակա միջավայրի պահպանությանը և բնական ռեսուրսների վերականգնմանն 
ուղղված աշխատանքների անբավարար ծավալներով: 
 
Բնակարանային պայմաններ  

ՄԵկ շնչի բնակմակերեսով ապահովվածության միավորը տարբեր է ինչպես 
եվրոպական և ասիական երկրներում, այնպես էլ ԱՄՆ և Կանադայի համար8:  

Համաձայն Եվրաստատի տվյալների՝ Հոնկ-Կոնգում՝ մեկ շնչի ապահովվածությունը 
բնակմակերեսով կազմում է նվազագույնը 15 քառ. մետր, իսկ Իտալիայի, Միացյալ 
Թագավորության, Ճապոնիայի, Շվեդիայի, Իսպանիայի, Ֆրանսիայի և Հունաստանի 
բնակչության համար միևնույն ցուցանիշը տատանվում է 35-45 քառ. մետրի մեջ: Ի 
հակադրություն դրա, ՀՀ-ում մեկ շնչի բնակմակերեսով ապահովվածության 
նվազագույն մակերեսը սահմանված է 9 քառ. մետր։ Համաձայն Ազգային ինստիտուտի 
կողմից վերջին երկու տարիների ընթացքում իրականացրած հետազոտության 
տվյալների՝ ՀՀ ՏՏ-երի 3.56%-ը՝ շուրջ 29,000 ՏՏ բնակվում է մեկ շնչին բաժին ընկնող 
բնակմակերեսով ապահովվածության 9 քառ. մետրից պակաս տարածքում: 

Նյութական և բնակարանային պայմանները դառնում են ամուսնության և երեխա 
ունենալու ժամկետների հետաձգման, արտագնա աշխատանքային միգրացիայի, 
ամուսնալուծության պատճառներ: Ընդ որում, ժողովրդագրական գործընթացների վրա 

                         
8 Բնակարանային պայմանները Եվրոպական միությունում, Եվրաստատ - http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Housing_conditions  
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շարունակում են բացասական էական ազդեցություն թողնել ընտանիքների 
բնակարանային ապահովության պայմանները:  
 
Զբաղվածություն  
 

Զբաղվածությունը ժողովրդագրական զարգացումներին էապես զգայուն 
փոխառնչվող և բնակչության աճը խթանող առանցքային ոլորտներից է։ Դրա մասին են 
վկայում զբաղվածության և ժողովրդագրության մակրոցուցանիշների բարձր 
կորելացիաները։ Այսպես, Հայաստանի Հանրապետությունում ծնվածների և 
գործազուրկների թվաքանակների կորելացիան բացասական է և դետերմինացիայի 

գործակիցը՝ 0․82 է, ինչը բարձր է և նշանակում է, որ երկրում գործազուրկների 

թվաքանակի կրճատումը բերում է ծնվածների թվաքանակի ավելացման։ 
Հատկանշական է, որ 2011-2017 թվականներին կայուն նվազել է զբաղվածների թիվը` 
17.8%-ով, 2015-2017 թվականներին կայուն նվազել է նաև զբաղվածության մակարդակը՝ 
2 տոկոսային կետով՝ հասնելով 50%-ի։ Նմանապես նվազել են նաև աշխատանքային 
ռեսուրսներն ու տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը։ 
 

Գծանկար 2: Գործազրկության մակարդակի և ծնվածների թվի կորելացիոն ամպը 
Հայաստանի Հանրապետությունում, 2000-2016 թթ.

 
 

Կենսամակարդակ  
 

Երկրի տարածքային սոցիալ-տնտեսական զարգացման անհամաչափությունները 
սոցիալական ու տնտեսական զարգացման մակարդակների շեղումներն են, որոնք, 
որպես արդյունք, խոչընդոտում են տնտեսական աճն ու կայուն մարդկային զարգացումը 
ինչպես տարածքներում, այնպես էլ ամբողջ երկրում: Հայաստանի տարածքների 
բնակլիմայական առանձնահատկությունները, արտադրողական ուժերի ու բնական 

R² = 0.8199

25000

30000

35000

40000

45000

50000

10 15 20 25 30 35 40 45

Ծ
նվ

ա
ծն

եր
ի 

թ
իվ

ը,
 մ

ա
րդ

Գործազրկության մակարդակը, % 



Էջ | 21  
 

ռեսուրսների անհամաչափ բաշխումը, տնտեսական զարգացման, սոցիալական, 
ժողովրդագրական ու մշակութային տարբերությունները պայմանավորել են 
տարածքային միավորների զարգացման մակարդակների անհամաչափություններ: Իսկ 
վերջիններս հզոր նախապայման են նաև ՀՀ ընդհանուր բնակչության 
կենսամակարդակի նվազմանը:  

ժողովրդագրական իրավիճակը պայմանավորված է երկրի տնտեսության 
հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշներով։ Հատկանշական է, որ սկսած 2010 
թվականից մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի աճը հիմնականում ուղեկցվել է ծնվածների թվի 
նվազմամբ: Սա նախ բացատրում է, որ բոլոր հավասար պայմաններում մեկ շնչին 
ընկնող ՀՆԱ-ն աճել է՝ մեծապես կախված մշտական բնակչության թվի նվազմամբ, ինչն 
էլ իր հերթին հանգեցրել է ծնելիության նվազմանը։ 2011 թվականից սկսած, 
տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կորելացված է ծնելիության հետ։ 

 

Գծանկար 3. Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն, տնտեսական ակտիվությունը և ծնունդների 
թիվը Հայաստանի Հանրապետությունում, 2000-2016 թթ. 

 
 

Անվտանգություն  
 

Հանրապետության ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման տեսանկյունից 
առանձնահատուկ պետք է կարևորել բնական ու տեխնածին աղետներից մարդու 
կյանքին և առողջությանը պատճառվող վնասների կանխարգելմանը և նվազեցմանն 
ուղղված միջոցառումները, որոնք արտացոլված են ՀՀ կառավարության 2010թ. 
դեկտեմբերի 16-ի թիվ 49 արձանագրային որոշմամբ (44-րդ կետ) հավանության 
արժանացած «Մարդուն հրատապ օգնության համապետական համակարգի 
ստեղծման» հայեցակարգում, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 
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6-ի N 14-2 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած աղետների ռիսկի 
կառավարման ազգային ռազմավարության և դրա իրականացման գործողությունների 
ծրագրում: 

Բնական ու տեխնածին աղետներից պաշտպանության միջոցներից մեկն էլ վաղ 
ահազանգման ենթակառուցվածքի առկայությունն է: Դեռևս 2011 թվականից 
Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում գործում է «911» ծառայության 
կենտրոնական ահազանգման կենտրոնը, որն իրականացնում է տարաբնույթ 
ահազանգերի սպասարկում, ահազանգողներին ցուցաբերում բժշկական և 
հոգեբանական խորհրդատվություն ու աջակցություն, կազմակերպում ստեղծված 
իրավիճակին համարժեք արձագանքում՝ ներգրավելով անհրաժեշտ թվաքանակի և 
տեսակի ուժեր ու միջոցներ: ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
փրկարար ծառայության մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոններում 
գործում են 3-ական «911» հեռախոսահամարներ, որոնք հետագայում կծառայեն որպես 
տարածքային ահազանգման կենտրոններ: 

 
Առողջություն  
 

ՀՀ-ում դեռ շարունակում են որպես մարտահրավերներ մնալ բնակչության ՎԱ-ի 
հիմնախնդիրները, որոնք դարձել են ծնելիության և ժողովրդագրական աճի վրա 
բացասաբար ազդող որոշիչ գործոններ` 

1) դեռահաս աղջիկների վերարտադրողական ախտաբանությունների բարձր 
մակարդակը և բուժման համար միջոցների բացակայությունը. հետազոտությունների 
տեսակները, ծավալները, ինչպես նաև դրանց գները դեռ խնդրահարույց են, 

2) զույգերի մինչամուսնական հետազոտման և նախաբեղմնավորման խնամքի 
ծառայությունների բացակայությունը. ըստ ԱՀԿ տվյալների, հղիների 35-40%-ի մոտ 
արձանագրվում են տարբեր բնույթի ախտաբանություններ, ինչը նշանակում է, որ 
Հայաստանում ախտաբանությամբ տառապող հղիների կարիքը պաթոլոգիայի 
բաժանմունքներում բուժում ստանալու համար կազմում է մոտ 25000 հղի, իսկ հաշվի 
առնելով այն հանգամանքը, որ նրանց մի մասը կրկնակի հոսպիտալացման կարիք է 
ունենում, դեպքերի թիվը կկազմի մոտ 30.000, 

3) տարեկան շուրջ 4500 պերինատալ կորուստները (ինքնաբեր վիժումներ, պտղի 
ներարգանդային մահ, վաղածնություն, մեռելածնություն, պտղի ներարգանդային 
ինֆեկցվածությամբ պայմանավորված մահացություն), կապված հղիության 
հսկողության և հետազոտությունների ոչ բավարար մակարդակով. 
հանրապետությունում տարեկան գրանցվում է 3500 ինքնաբեր վիժում, 4000 վաղաժամ 
ծննդաբերություն և շուրջ 700 բնածին արատներով երեխաների ծնունդ, 
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4) անպտղության բարձր մակարդակը` 14.9% և շուրջ 90000 անպտուղ զույգ, 
հետազոտման և բուժման սահմանափակ միջոցները. ԱՀԿ տվյալներով, եթե 
պոպուլյացիայում անպտուղ ամուսնության հաճախությունը գերազանցում է 15%-ը, այն 
բժշկասոցիալական հիմնախնդրից վերածվում է ժողովրդագրականի: Հայաստանում 
հաջողվեց անպտղությունը 32%-ից (1998թ.) կրճատել շուրջ 2.2 անգամ, սակայն դեռևս 
ունի բարձր մակարդակ, 

5) ՎՕՏ անհասանելիությունը, 
6) հղիության ախտաբանությունների դեպքում այն պահպանող բուժման 

սահմանափակ միջոցները, 
7) զարգացման բնածին արատների բարձր մակարդակը, տարեկան շուրջ 700` 

կապված ախտորոշման փոքր հնարավորություն ունեցող, հնացած սարքավորումների 
կիրառմամբ, 

8) նորածնային մահացության բարձր մակարդակը` 70-75%, 
9) անհաս, ցածր քաշով և ախտաբանություններով ծնված նորածինների ապրեցման, 

բուժման և խնամքի միջոցների անբավարարությունը, 
10) մասնագիտական ոչ բավարար ներուժը: 

Այսպիսով, դիտարկվեցին կյանքի որակը պայմանավորող գործոններից 
յուրաքանչյուրի ազդեցությունները ՎՎ-ի, մասնավորապես ծնունդների թվի վրա: 
Ուսումնասիրությունները փաստեցին, որ բնակարանային պայմանները, 
առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունն ու մատչելիությունը, կայուն 
զբաղվածությունը, ինչպես նաև կնոջ կողմից աշխատանքի և երեխայի խնամքի 
համատեղելիությունը, պետության կողմից նյութական խրախուսման մեթոդները՝ 
նպաստների համակարգի միջոցով, կարևոր ազդեցություն ունեն հերթական երեխայի 
վերաբերյալ որոշման կայացման վրա: Համաձայն դիտարկումների՝ վերջին տասը 
տարվա ընթացքում ծնունդների բաշխումը ըստ երեխաների ծնունդների հերթական 
կարգի, կարելի է վստահորեն նշել, որ առաջին և երկրորդ երեխայի ծննդյան միանվագ 
նպաստի չափի 42.85% աճը զուգորդվել է ծնված առաջին և երկրորդ երեխաների թվի 
5.92% նվազմամբ (2016թ.-ին 2007թ.-ի համեմատությամբ), երրորդ և չորրորդ երեխայի 
ծննդյան միանվագ նպաստը դիտարկվող ժամանակահատվածում աճել է շուրջ հինգ 
անգամ, որին զուգահեռ ծնված երեխաների թիվը ևս ավելացել է՝ 50.78%-ով: Ինչ 
վերաբերում է 5-րդ և հաջորդ ծնունդների թվին, ապա ծննդյան միանվագ նպաստի 
չափի 7.5 անգամ ավելացումը 5-րդ և հաջորդ երեխայի ծննդյան դեպքում, հանգեցրել է 
երեխաների թվի աճին՝ 6.93%-ի չափով: Ինչը նշանակում է, որ կարիք կա ծնունդների 
նյութական խրախուսման համակարգի փոփոխությունների՝ տարանջատված և առավել 
թիրախավորված իրականացնելով երեխայի միանվագ նպաստների տրամադրումը ըստ 
երեխայի ծննդյան հերթական կարգի առաջնահերթության: 
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Նախնական վերլուծությունների արդյունքում դիտարկվել են ծնելիության 
խթանման պետական քաղաքականությունները այն երկրներում, որոնց հաջողվել է ՀՀ-
ում առկա խնդիրներին համար սահմանել արդյունավետ լուծումներ:  

Դիտարկված երկրները՝ ծնելիության խթանման քաղաքականություններով 
ներկայացված են հաջորդ բաժնում:  
 
 
 
2.2 Ընտրված երկրներում վերարտադրողական վարքագծի բարելավմանն ուղղված 
փորձի վերլուծություն 
 

ՀՀ բնակչության վերարտադրության կարևոր փոփոխականների մակարդակներն 
ու դինամիկայի միտումները վերջին 30 տարիների ընթացքում կրել են լուրջ 
փոփոխություններ: Այսպես, բնակչության ժամանակակից ՎՎ-ի ձևավորումը և դրանից 
ածանցյալ ծնելիության մակարդակը պայմանավորված էին ընտանիքի բարօրության 
առանձնահատկություններով, ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների համալիրով: 
Բնակչության ներընտանեկան և արտաընտանեկան կողմնորոշումների միջև գոյացել էր 
որոշակի հավասարակշռություն, որը նպաստում էր ընտանիքի բավականին բարձր 
հեղինակության պահպանմանը, ամուսնության հուսալիությանը: Այսպես`  

• 30–34 տարեկանում դեռևս ամուսնացած չէր տվյալ տարիքային կոհորտի 9.2%-ը` 
ներկայիս 23.2%-ի փոխարեն,  

• պայմանական սերնդի 100 կանանցից 90-ը չէր դադարեցնում վեր-
արտադրական գործունեությունը մինչև երկրորդ երեխայի ծնունդը, 50-ը` մինչև 
երրորդի ծնունդը, և միայն 12-ն էր գնում չորրորդ և բարձր կարգի ծննդի: Ներկայումս 
պայմանական սերնդի 100 կանանցից առաջնեկին ունենում են 80-ը, երկրորդին` 60-ը, 
երրորդին` 25-ը, չորրորդ և բարձր կարգի երեխաներին` միայն 6-ը, 

• պտղաբերության տարիքի (15–49 տարեկան) սահմանագլխին հասած մեկ կնոջ 
հաշվով ծնելիության գումարային գործակիցը 2.3-ից մինչև 2.5 էր, որը բավարար էր քիչ 
ընդլայնված վերարտադրության համար, ներկայումս այդ գործակիցը հավասար է 1.6-ի, 
ինչն ապահովում է սերնդափոխությունը ընդամենը 75%-ով, 

• անգամ բարձր մանկամահացության պայմաններում նորածինների կյանքի 
սպասվող միջին տևողությունը 1987թ. 74 տարի էր, որը ոչ միայն ամենաբարձրն էր 
ԽՍՀՄ-ում, այլև շատ չէր զիջում այդ տարիների համաշխարհային լավագույն 
արդյունքներին` 76-78 տարի,  
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• բնակչության ներհանրապետական միգրացիան առավելապես բաղկացած էր 
«գյուղ-քաղաք» և «ծայրամասեր-կենտրոն» տեսակի հոսքերից, ներկայիս արտաքին մեծ 
միգրացիոն հոսքերի համեմատությամբ: 

1990-ական թվականների սկզբին ՀՀ-ում սկսվեց ժողովրդագրական ճգնաժամի 
առաջին փուլը, երբ ծնելիության նվազման հետևանքով բնակչության 
վերարտադրության նետտո գործակիցը (1993թ.` 0.975) իջավ սերունդների պարզ 
փոխարինման մակարդակից (1.0) ցածր: Նշված ժամանակաշրջանն է հենց 
ապաբնակեցման (դեպոպուլացման) սկիզբը` թեև անմիջապես չհանգեցրեց 
բնակչության բնական աճի նվազմանը: Ապաբնակեցումը երկար ժամանակ թաքնված 
էր` ապահովելով բնակչության բնական աճ, այսինքն` ծնունդների թիվը դեռ 
շարունակում է գերազանցել մահերի թվին: Սակայն, այդ բնական աճն իներցիոն էր` 
պայմանավորված բնակչության տարիքային կառուցվածքում կուտակված 
ժողովրդագրական աճի ներուժով: Պարզ է, որ այդ ներուժը հավերժ չէ` աստիճանաբար 
մարում է: Վերոնշյալ բոլոր փոփոխություններն, անկասկած, կունենան տնտեսական, 
սոցիալական և քաղաքական լրջագույն հետևանքներ: Ակնհայտ է, որ առաջիկա 
տարիներին արտաքին միգրացիայի ներկայիս միտումների պահպանումը միայն 
կարագացնի ժողովրդագրական նոր ճգնաժամը:  

Ուսումնասիրելով բնակչության ՎՎ-ի վրա ազդելու հնարավորությունները, 
անխուսափելիորեն հանգում ենք պետական քաղաքականության փորձի վերլուծության: 
Քանի որ ցանկացած ուղղիչ գործողության նպատակ ելնում է շահագրգիռ օբյեկտի 
ձևավորման գործոնների փոփոխությունից, ուստի անհրաժեշտ է առանձնացնել այն 
քաղաքական ոլորտները, որոնց իրավասության մեջ մտնում է ՎՎ-ն: Փնտրման 
էությունը՝ գտնել այնպիսի քաղաքականություն, որը հաշվի է առնում ՎՎ-ի օբյեկտը, 
առարկան և գործոնները: Ուսումնասիրելով բնակչության ՎՎ-ի ազդեցությունը որպես 
ժողովրդագրական գործոնի, մենք անդրադարձել ենք ժողովրդագրական 
քաղաքականության հասկացությանը:  

Ժողովրդագրական քաղաքականությունը ժողովրդագրական գործընթացների վրա 
նպատակային ազդեցության գործիք է: Ժողովրդագրական քաղաքականությունն 
իշխանական կառույցների մակարդակով ընդունված գաղափարների համակարգ է և 
հայեցակարգային միջոցների ամբողջություն, որի միջոցով պետությունը, ինչպես նաև 
այլ պետական կառույցներ ենթադրում են որոշակի նպատակների իրականացում` 
պետության զարգացման այս և հաջորդ փուլերի համար:  

Ծնելիության խթանման նպատակով պետությունը կիրառում է ինչպես ուղղակի 
ֆինանսական, այնպես էլ ոչ ֆինանսական միջոցներ, և բոլորն ուղղված են 
բնակչության ՎՎ-ի և ընտանիքի պլանավորման ինստիտուտի ընկալման փոփոխմանը: 
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Աղյուսակ 4. Ծնելիության խթանմանն ուղղված պետական քաղաքականություններն 
աշխարհում 

Ծնելիության խթանմանն ուղղված ֆինանսական 
միջոցներ 

Ծնելիության խթանմանն ուղղված ոչ 
ֆինանսական միջոցներ 

 Երեխայի ծննդյան և խնամքի նպաստներ 
 Ընտանեկան նպաստներ 
 Սուբսիդիաների տրամադրում երեխայի 

կրթության և բժշկական ապահովության 
համար 

 Հարկային արտոնություններ 
 Պետական նպաստների համակարգում 

երեխաների նախադպրոցական 
հաստատություններում հաճախելիության 
ապահովման համար հատուկ 
աջակցության տրամադրում, 

 ՎԱ-ի հետ կապված խնդիր ունեցող 
կանանց բուժման նպատակով 
սուբսիդիաների տրամադրում 
 

 Երեխայի խնամքի համար արձակուրդի 
տրամադրում մորը կամ հորը 

 Բնակարանային սուբսիդիաներ 
 Ճկուն աշխատանքային գրաֆիկ 
 Երեխայի դաստիարակության 

պարտականությունների բաժանման 
ապահովում և տնային տնտեսության վարում 
զույգերի միջև 

 Ընտանիքի պլանավորման և ապահով 
մայրության հասանելիություն և ինտեգրում 
առողջապահության առաջնային 
սպասարկման համակարգում 

 Ծառայությունների հասանելիության 
ապահովում, ՎԱ աջակցություն 

 Տղամարդկանց սեռական և ՎԱ 
պատասխանատվության բարձրացում 

 Կանանց զբաղվածության և ուսուցման 
հնարավորության բարելավում 

 Հասարակական կարծիքի փոփոխում 
կապված տղաների և աղջիկների սեռերի 
միջև համամասնությունների հետ 

 
 

Միևնույն ժամանակ, բնակչության ՎՎ-ն բնութագրվում է երեխաների թվի 
նվազմամբ, արհեստական ընդհատումների բարձր մակարդակով և անարդյունավետ 
հակաբեղմնավորիչների տարածմամբ: Վերարտադրողական վերաբերմունքի 
ձևավորումը տեղի է ունենում մանկության սոցիալական նորմերի «յուրացման» շնորհիվ: 
Վերարտադրողական մոտիվացման առաջնային դեր ունիհոգեբանական 
դրդապատճառը. այս պարագայում երեխաների անհրաժեշտության բավարարման 
համար բավարար է 1-2 երեխա9:  

ՎՎ-ն կրում է սոցիալ-տնտեսական այնպիսի գործոնների անբարենպաստ 
ազդեցություն, ինչպիսիք են նյութական և բնակարանային պայմանների 
բացակայությունը կամ անբավարարությունը, կրթական և բժշկական ծառայությունների 
անհասանելիությունը և անմատչելիությունը և այլն: Դրանով պայմանավորված էլ 

                         
9 Մերկուլով Պավել, Պետական ընտանեկան քաղաքականությունը ՌԴ-ում, 2016թ. - https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-
semeyno-demograficheskaya-politika  
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եվրոպական զարգացած երկրները կիրառում են ժողովրդագրական իրավիճակի 
բարելավման ուղիներ՝ հատկապես զարկ տալով ծնելիության ցուցանիշների շեշտակի 
բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներին: 

Ուսումնասիրելով եվրոպական և ԱՊՀ որոշ երկրներում ծնելիության ցուցանիշների 
բարելավմանն ուղղված քաղաքականություները, ինչպես նաև ընտանիքի 
պլանավորման կարգավորմանն ու ծնունդների աճը սահմանափակող 
քաղաքականությունները, մեր հետազոտության շրջանակներում կդիտարկենք այն 
երկրները, որոնք ուղղորդված պետական քաղաքականության շնորհիվ հնարավոր են 
դարձրել բնակչության թվաքանակի աճը՝ կիրառելով ծնելիության խթանմանն ուղղված 
քաղաքականությունը: 

Զարգացած երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ ծնելիությունը ներկայումս ավելի 
բարձր է այն տարածքներում, որտեղ աշխատող մայրերի տոկոսն ավելի բարձր է, 
որտեղ կանանց կրթական մակարդակն ավելի բարձր է և որտեղ գործազրկության 
մակարդակն ավելի ցածր է: Օրինակ՝ Իսլանդիայում, Ֆրանսիայում, Շվեդիայում, 
Ֆինլանդիայում և Դանիայում, որտեղ ծնելիության մակարդակը տատանվում է 1.9-2.2 
երեխայի ծնունդ մեկ կնոջ հաշվով սահմաններում, 25-54 տարեկան բոլոր մայրերի 75-
85%-ը զբաղված են: Նման երկրներում մինչև երեք տարեկան երեխաներ ունեցող 
մայրերն ավելի հաճախ են վերադառնում աշխատանքի, քան ցածր ծնելիության 
մակարդակ ունեցող երկրներում: 
 

Իռլանդիա 
Հետարդյունաբերական հասարակություններում պետական ընտանեկան 

քաղաքականությունը հիմնված է պետության կողմից ընտանեկան 
հարաբերություններում ազդեցության առավել նորարարական, ինչպես նաև փոքր 
միջամտության կիրառման վրա: 

Իռլանդիան10 իրականացնում է ընտանիքում «չմիջամտելու» պետական 
քաղաքականություն, քանի որ համարում է ընտանեկան հարաբերություններում 
միջամտությունը էթիկայի և բարոյականության սկզբունքներին հակասություն: Սրանով 
պայմանավորված, այս երկրներում չեն իրականացվում լայնածավալ քաղաքական 
որոշումներ ժողովրդագրական հարցերի շրջանակներում:  

Իռլանդիայում մայրության պաշտպանությունը ենթադրում է ողջ իգական սեռի 
ներկայացուցիչների սոցիալական պաշտպանություն: Երեխա ունեցող ցանկացած 
ընտանիք ստանում է պետական աջակցություն՝ նպաստի տեսքով, անկախ ընտանիքի 

                         
10 Անտոն Զակուտին, Ընտանեկան քաղաքականությունը Եվրոպայում, 09.11.2016. 
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սոցիալական կարգավիճակից և ապահովվածությունից, ինչպես նաև 
ապահովագրության առկայությունից: 

Ծնելիության խթանման հաջորդ գործոնը համարվում է հղիության արհեստական 
ընդհատումները պետականորեն և օրենսդրորեն արգելելը: Իռլանդիան համարվում է 
այն եզակի երկրներից, որում հղիության արհեստական ընդհատումը արգելված է 
ցանկացած պարագայում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հղի կնոջ առողջությանը 
վնաս է սպառնում:  

Արևմտաեվրոպական երկրներից իր պետական ժողովրդագրական 
քաղաքականությամբ առանձնանում և մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում 
Իռլանդիան: Երկրում ժողովրդագրական քաղաքականությունն իրականացվում է 
համակողմանի: Հետաքրքրական է, որ Իռլանդիան ունի ընտանեկան և 
ժողովրդագրական քաղաքականության ինստիտուցիոնալ զարգացման ուղղվածություն: 
Ժողովրդագրական քաղաքականության ինստիտուցիոնալ ձևերը խիստ զանազան են. 
ընտանեկան և ժողովրդագրական խնդիրներով զբաղվում են տարբեր ինստիտուցիոնալ 
կառույցներ, որոնք ունեն տարբեր սոցիալական ծառայությունների մատուցման 
ուղղություններ: 

Ժողովրդագրական քաղաքականությունը Իռլանդիայում ունի իր ներքին 
առանձնահատկությունները: Այդ առանձնահատկությունների շնորհիվ էլ երկրում 
նկատվում է ամուսնալուծությունների ամենացածր և ծնելիության ամենաբարձր 
մակարդակը: Ի դեպ, Իռլանդիան այս ցուցանիշներին հասել է ոչ թե ֆինանսական 
մեխանիզմների կիրառման շնորհիվ, այլ ընտանեկան քաղաքականության ավանդական 
գաղափարախոսության շնորհիվ: 

Պետական ընտանեկան քաղաքականության մեջ առանցքային ուղղություն է 
համարվում նպաստների ունիվերսալ համակարգը, մասնավորապես՝ 

 երեխաների խնամքի համար նախատեսված նպաստների տրամադրում անկախ 
ընտանիքի եկամուտների մակարդակից,  

 ծնողական իրավունքների սոցիալական պաշտպանություն,  
 հղիության ժամանակ և հետծննդաբերական շրջանում կնոջ իրավունքների և 

սոցիալական պաշտպանություն,  
 երեխաների խնամքի իրականացման համար ծառայությունների վճարման 

պետական սուբսիդավորում,  
 կրթական, առողջապահական ծառայությունների սուբսիդավորում,  
 ցածր եկամուտ ունեցող և անապահով ընտանիքների լրացուցիչ նպաստների 

տրամադրում,  
 երեխա ունեցող ընտանիքների համար հարկային արտոնությունների սահմանում 

և այլն: 
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Ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների երեխաների տրամադրվում է նաև 
երեխայի՝ առաջին անգամ դպրոց այցելելու կապակցությամբ նպաստ: 

Հատկանշական է նաև Ֆրանսիայի փորձը, որին հաջողությամբ հետևում են 
Նորվեգիայում, Ռուսաստանի որոշ տարածաշրջաններ: Նշված երկրներում և 
տարածաշրջաններում գործում է երեխաների ցերեկային խնամքի 
համաֆինանսավորման համակարգը հիմնականում հետևյալ երեք ուղղություններով՝ 
հավաստագրված դայակներ, որոնք ընդունում են երեխաներին իրենց հարկի տակ, 
մանկապարտեզներ և դայակներ, որոնք այցելում են ծնողներին տանը: Այս մոդելի 
տեղայնացումը, հաշվի առնելով երկրի առանձնահատկությունները, հնարավոր 
կդարձնի նշանակալիորեն ավելացնել խնամքով ապահովված երեխաների 
մասնաբաժինը և կրճատել նախադպրոցական հաստատություններ ընդունվելու համար 
իրենց հերթին սպասողների ցուցակը՝ նախադպրոցական հաստատությունների ցանցի 
ընդլայնման պետական քաղաքականությանը զուգընթաց: 

Լատինական Ամերիկայի երկրներում և անցումային տնտեսությամբ այնպիսի 
երկրներում, ինչպիսին է Ռումինիան, երիտասարդների, հատկապես՝ երիտասարդ 
կանանց շրջանում էապես ավելի արդյունավետ են ուսուցման ինտեգրված ծրագրերը՝ 
աշխատանքի վայրում և լսարանի համատեղմամբ: Նշված երկրներում կարևորվում է 
նաև ինստիտուցիոնալ այնպիսի խթանների ստեղծումը, որոնք հնարավորություն են 
տալիս գործնականում համապատասխանեցնել մասնագիտական ուսուցման 
արդյունքները գործատուների պահանջներին: Հետաքրքրական է նաև Ֆինլանդիայի 
այս ոլորտի կարգավորման փորձը: Ֆինլանդիայում 2013թ. սկզբին սկսվել է 
Երիտասարդության երաշխավորության իրականացումը, որը որպես միջոցառում 
սահմանված է Ֆինլանդիայի 2015թ. ազգային ծրագրում: Վերջինս, ի թիվս մի շարք այլ 
ուղղությունների, ներառում է նաև կրթության երաշխավորությունը, ինչը յուրաքանչյուր 
անձի, որն ավարտել է հիմնական կրթությունը, հնարավորություն է ստեղծում հետագա 
կրթությունը շարունակելու համար: 

Հաշվի առնելով ուսումնասիրված միջազգային փորձը և ելնելով Հայաստանում 
ծնելիության տարիքային գործակիցների փոփոխություններից, ինչպես նաև կարևորելով 
արդեն իսկ երեխաներ ունեցող երիտասարդ կանանց՝ աշխատաշուկայի պահանջարկից 
բխող մասնագիտական ուսուցում ստանալու կարևորությունը առաջարկվում է երեխա 
ունեցող երիտասարդ կանանց աջակցության տրամադրում՝ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների ընդունելության համար պահանջվող համապատասխան 
գիտելիքների ձեռքբերման հարցում: Բացի այդ, աշխատանքային գործունեության և 
ծնողական պարտականությունների մեկտեղման հնարավորությունների խթանման 
նպատակով առաջարկվում է երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողներին 
պետական աջակցության տրամադրում՝ աշխատանքի վերադառնալու դեպքում: 
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Նորվեգիա11  
Խնդրի լուծումն ակնհայտորեն երևում է Նորվեգիայի պարագայում: 

Սկանդինավյան երկրների փորձը կապված ծնելիության և մահացության 
հարաբերակցության հետ հանդիսանում է օրինակելի եվրոպական շատ երկրների 
համար: Օրինակ՝ Նորվեգիայում, 2010 թվականին ծնելիության գործակիցը կազմել է 
1.95 երեխա մեկ կնոջ հաշվով: Նորվեգիային հաջորդում է, Իսլանդիան, Իռլանդիան: Եվ 
սա համարվում է ուղղորդված պետական քաղաքականության արդյունք, որն 
իրականացվում է արդեն 10-15 տարի:  

1990-2000 թվականներին երկրում ընդունվել և իրականացվում են ծննդօգնության 
լայնածավալ ծրագրեր և միջոցառումներ: Այդ միջոցառումներից մեկն է՝ աշխատող 
մայրերը երեխայի ծնվելուց հետո հաջորդ 42 շաբաթվա ընթացքում ստանում են 100% 
աշխատավարձի փոխհատուցում: Հայր ծնողների համար սահմանվում են հատուկ 
արձակուրդներ կնոջ հղիության շրջանի, ինչպես նաև հետծննդյան շրջանի համար: Այս 
տարբերակը բավականին աշխատող է՝ նպաստելով նաև կանանց 
ծանրաբեռնվածության կրճատմանը, հետևաբար նաև հաջորդ երեխան ունենալու 
որոշման կայացման վրա ազդելով դրականորեն: 

Պետությունը ակտիվ գործողություններ է նախաձեռնում նաև նախադպրոցական 
տարիքի երեխաներին համապատասխան հաստատություններում ընդգրկելու համար: Ի 
տարբերություն, օրինակ, ռուսական նմանատիպ կազմակերպությունների, 
Նորվեգիայում այս հաստատությունները հասանելի են և մատչելի՝ կազմելով երեխայի 
մանկապարտեզ հաճախելու դիմաց վարձավճարի 1/3-ը: Իհարկե, ծնելիության 
տեմպերի վրա դրականորեն ազդում են ոչ միայն ընտանեկան քաղաքականության 
միջոցառումները. դրանք համարվում են «սկանդինավյան սոցիալիզմի» տարրեր: 
Բնակչության վերարտադրողականության աճին նպաստում են մասնավորապես՝ 

 արտակարգ էկոլոգիական պայմանները, 
 գերհզոր, սակայն մատչելի բժշկությունը, 
 աղմկոտ և հագեցած մեգապոլիսների բացակայությունը: 

Ամենակարևորն այն է, որ բնակչությունն ունի վստահություն վաղվա օրվա 
հանդեպ, ինչի արդյունքում և ընտանիքները չեն վախենում մտածել երրորդ և հաջորդ 
հերթական երեխայի մասին:  
Իսրայել 

                         
11 Նորվեգիայի կառավարության ծնելիության խթանման ծրագիր, http://www.km.ru/front-projects/demografiya/kak-umnoe-pravitelstvo-
mozhet-uvelichit-naselenie-strany  



Էջ | 31  
 

Իսրայելը ակնհայտորեն շահագրգռված է ընտանիքների թվի ավելացմամբ և 
զգալի փորձ ունի ծնելիության խթանման ծրագրերի հաջող իրականացման գործում: Այս 
ոլորտում իրականացվող պետական քաղաքականությունը սահմանում է՝  

1. Երիտասարդ ընտանիքների համար վարկեր, որոնց վճարման պայմանները 
ենթադրում են որոշակի ընդմիջումներ, երեխաների ծննդյան ժամանակ վարկի 
տոկոսային պարտքի կամ վարկի հիմնական մասի ավտոմատ չեղարկում: 

2. Սուբսիդիաների տրամադրում այն կանանց, ովքեր տառապում են մասնակի 
անպտղությամբ: 

3. Հատուկ աջակցության տրամադրում այն ընտանիքներին, ովքեր ցանկանում են 
ունենալ ևս մեկ երեխա, սակայն հնարավորություն չունեն՝ կապված 
բնակարանային անբարենպաստ պայմանների հետ: 

4. Մայրության և երեխաների սոցիալական պաշտպանության պետական 
աջակցության ոլորտում ընթացիկ սոցիալական քաղաքականության 
համակարգված վերանայում, արդյունավետ օգնության տրամադրում աշխատող 
մայրերին: 

5. Մանկապարտեզների և նման ծառայությունները վճարելու դժվարություններ 
ունեցող ընտանիքներին օժանդակության տրամադրում: 

6. Խորհրդատվության տրամադրում չպլանավորված հղիության դեպքում: 
 

Ճապոնիա12 
Ճապոնիայում պետական ընտանեկան քաղաքականությունն իրականացվել է երեք 

փուլով: Առաջին փուլում՝ 1995-1999, ծնելիության միտումները ավելացնելու համար 
իրականացվեց երեխաների դաստիարակության և զբաղվածության հետ կապված 
ենթակառուցվածքների զարգացում: Հատկապես նախադպրոցական տարիքի 
երեխաների համար հաստատությունների թիվը ավելացվեց: 

Երկրորդ փուլը՝ 2000-2004թթ. շարունակվեցին առաջին փուլի հիմնական 
աշխատանքները: Արդեն բացի հաստատությունների թվի ավելացումից, պետական 
քաղաքականությունը կենտրոնացավ նաև հաստատություններում պայմանների և 
սենյակների ապահովվածության վրա: 

Երրորդ փուլի առանձնահատկությունը կայանում է հասարակությունում 
տղամարդու՝ որպես հայր ծնողի և դաստիրակի դիրքի ամրապնդման մեջ: Առաջին 
անգամ օրենսդրության մեջ ֆիքսվեց հոր՝ երեխայի խնամքի արձակուրդ գնալը: 
Դրանից բացի կորպորացիաներին խրախուսվեց նաև իրենց աշխատակիցների համար 

                         
12 Դ․ Ստրելցով, «Ճապոնիայի ծնելիության պետական քաղաքականությունը», Ռուսաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա, 
2007թ. - https://cyberleninka.ru/article/v/gosudarstvennaya-politika-yaponii-v-sfere-rozhdaemosti  
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խրախուսման մեթոդներ կիրառել՝ մասնավորապես աշխատաժամանակի ճկուն 
գրաֆիկի հնարավորության ապահովում:  

Ծնելիության խթանման ճապոնական քաղաքականության առանձնահատկությունը 
հանդիսացավ նաև ՏԻՄ-երի ակտիվ ներգրավումը երկրում ծնելիության ցուցանիշների 
կարգավորման ուղղությամբ: Դրա հետ կապված իրականացվեցին նաև իրավական 
ակտերում համապատասխան լրացումներ, և նոր օրենքների ընդունում: 

Օրենքով առաջին անգամ սահմանվեցին կորպորացիների համար 
պարտականություններ և պարտադիր իրականացման ենթակա միջոցառումներ՝ 
ընտանիքի, երեխաների սոցիալական ապահովության գործընթացի կազմակերպման 
համար: 

Մասնավորապես, 310 և ավելի աշխատակից ունեցող կորպորացիաները 
պարտավորվեցին օժանդակել կարիքի մեջ գտնվող իրենց աշխատակցին՝ ինչպես 
նյութական օգնության տրամադրման, այնպես էլ երեխաների խնամքի գծով: 

2006 թվականից կառավարությունը շրջանառության մեջ դրեց ծնելիության 
խրախուսման նոր քաղաքականությունը, որը սահմանում էր թվով 40 միջոցառումների 
իրականացում: Դրանց շարքում են՝ 

1. նպատակային դոտացիաների տրամադրում չբերության բուժման նպատակով, 
2. հղիների հիմնախնդիրների ուսումնասիրության և դրանց լուծման համար 

լրացուցիչ ֆինանսավորման տրամադրում, 
3. հետծննդաբերական գործընթացի հետ կապված վարչարարության 

դյուրինացում,  
4. մինչև երկու տարեկան երեխաների խնամքի նպաստի չափի ավելացում, 
5. ծննդաբերած կանանց սպասարկող բուժանձնակազմին դրամական 

խրախուսում,  
6. պետական նպաստներին հատուկ հավելումների տրամադրում, 
7. պետական նպաստների համակարգում երեխաների նախադպրոցական 

հաստատություններում հաճախելիության ապահովման համար հատուկ 
նպաստների տրամադրում, 

8. նախակրթական հաստատություններում համապատասխան 
սարքավորումներով, մանկական խաղահրապարակներով վերազինում, 

9. ընտանեկան արժեքների պահպանում և ամրապնդում՝ մասնավորապես 
խթանելով մեկ հարկի տակ երեք սերունդների բնակվելը: 

 

 
Շվեդիա13  
                         
13 Ծնելիության խթանման մեխանիզմները Շվեդիայում, https://zdravoe.com/101/p8974/index.html  
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Շվեդիայում պետական քաղաքականության փոփոխությունը էապես ազդեց 
բնակչության թվաքանակի վրա: Այնտեղ նրանք հեռացան կին-մայր կերպարի 
խթանումից և ջանքերը ուղղեցին նրան, որ հասանելի դարձնեն զբաղվածություն և 
մայրություն համատեղելիությունը, և որ պակաս կարևոր չէ հոր՝ որպես երեխային 
խնամողի ինստիտուտի կայացմանը:  

Հատկապես հետաքրքիր է, որ ծնելիությունն աճում է և Շվեդական 
ընտանիքներում երեխաների թվաքանակի աճի հստակ միտում է նկատվում: 
Նախկինում մտածում էին, որ կանայք ավելի քիչ կծննդաբերեն, սակայն այժմ առաջին 
երեխային ունենում են ավելի ուշ տարիքում, բայց միևնույն է ունենում են նույնքան 
երեխա, որքան նախորդ սերունդները: Հետևաբար կանանց մեծ տարիքը չի բերում 
երեխաների թվաքանակի կրճատմանը: Որքան կինը մոտ է գտնվում իր ֆերտիլային 
տարիքի շեմին, այնքան առավել շահագրգռված է երեխա ունենալ: 

 

Անգլիա14 
Անցյալ տարի Եվրամիության բնակչությունը միանգամից 1,5 միլիոն մարդով աճել 

է: Դժվար է  ենթադրել, որ դա միգրանտների թվի ներհոսքի շնորհիվ է: Ընդ որում, 
նախորդ տարում Անգլիայում և Ուելսում ծնված երեխաների 28%-ից ավելին լույս 
աշխարհ են եկել օտարերկրացի մայրերից: Ընդհանուր առմամբ, ժողովրդագրական 
իրավիճակի զգալի ներդրումը Մեծ Բրիտանիայում ապահովում են այն կանայք, ովքեր 
տեղափոխվել են Պակիստանից, Աֆղանստանից և Բանգլադեշից: Միջին հաշվով, 
նրանց ընտանիքներում երկու անգամ ավելի շատ երեխաներ են ծնվում, քան 
եվրոպական ընտանիքներում: 

Անգլուհիները կարող են ստանալ 52 շաբաթ հղիության և ծննդաբերության 
արձակուրդ: Կինը կարող է հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ գնալ երբ մինչ 
երեխայի ծնունդը մնացել է 11 շաբաթ: Նույնիսկ եթե կինը ցանկություն ունի աշխատելու 
ավելի երկար, այդուհանդերձ նա պետք է արձակուրդ գնա երեխայի ծնունդից մեկ ամիս 
առաջ: Արձակուրդի առաջին 6 ամիսների ընթացքում մայրը ստանում է մինչ երեխայի 
ծնունդը իր եկամուտի 90%-ը և ևս 9 ամիս մոտ 500 ԱՄՆ դոլար: 

Մոտ 5 տարի առաջ Մեծ Բրիտանիայում ընդունվեց օրենքը, որի համաձայն 
բրիտանացի տղամարդկանց թույլ է տրվել երեխայի ծնունդի փաստով 
պայմանավորված գնալ 6 ամսյա արձակուրդ: Այս դեպքում կարևոր է այն հանգամանքը, 
ոչ թե կնոջ փոխարեն է արձակուրդ գնում, այլ կնոջ հետ միասին15: 

                         
14 Սելլի Վել, Աշխատող մայրերի թիվը Անգլիայում 20 տարվա ընթացքում ավելացել է մեկ միլիոնով. The guardian բրիտանական 
օրաթերթ – 29.09.2017թ. - https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/sep/29/number-of-working-mothers-in-england-rises-by-a-
million-in-20-years  
15 https://www.babycentre.co.uk/a562850/your-rights-and-benefits  
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Մանկապարտեզները բավականին շատ են: Բայց շատերը մասնավոր են: 
Ծնողները պետության կողմից կարող են ստանալ վճարման կտրոններ, որով կարող են 
վճարել մանկապարտեզի ժամանակահատվածի օրական 2,5 ժամը: Մնացածը վճարում 
են իրենց հաշվին: Այս քաղաքականության շնորհիվ երկրի բնակչությունը աճում է ոչ թե 
միգրանտների շնորհիվ, այլ նորածին բրիտանացիների: 

 

Ֆրանսիա16 
Ֆրանսիայում ընտանիքի երեխաների թիվը հակադարձ համեմատական է 

հարկերի չափին: Որքան շատ են ընտանիքում երեխաները, այնքան հարկերի չափը 
դառնում է աննշան: Հերթական երեխայի ծննդյան դեպքում տրվող արտոնությունները 
ունեն պրոգրեսիվ աճի բնույթ: Ֆրանսիայի քաղաքացու երկրորդ երեխայի խնամքի 
նպաստի ամսական չափը կազմում է 123 ԱՄՆ դոլար, երրորդինը՝ 282 դոլար, 
չորրորդինը՝ 443 դոլար, իսկ հինգերորդ և յուրաքանչյուր հաջորդի դեպքում` 600 դոլար: 
Դրանից բացի ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար առանձին գումար է վճարվում 
ընտանիքին, որի չափը կազմում է 183 դոլար` բայց միայն այն դեպքում, եթե ընտանիքի 
միջին ամսական եկամուտը ավելի ցածր է, քան 5000 եվրոն: 

Ֆրանսիայում ընտանիքի քաղաքականության առավել կարևոր մասն է համարվում 
ընտանեկան նպաստների բավականին ընդարձակ համակարգը:  

Ֆրանսիայում կանայք կարող են հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի 
համար դիմում ներկայացնել հղիության 16 շաբաթական ժամկետից սկսած, որի ողջ 
ընթացքում, նրանք կարող են ստանալ ամբողջական աշխատավարձ, որին գումարվում 
է նաև միանվագ նպաստ մոտ 500 եվրո: Օրենքը թույլատրում է նաև մինչև երեխայի 
երեք տարեկան դառնալը խնամել նրան տանը` ստանալով ամսական 250 եվրո: 

Հետաքրքրական է նաև այն փաստը, որ Ֆրանսիայի անապահով մայրերը սկսում 
են ստանալ նպաստը արդեն հղիության չորրորդ շաբաթից, որպեսզի լավ 
պատրաստվեն երեխայի ծնվելուն: 

Ֆրանսիայում երեխաներին շատ վաղ են տանում մանկապարտեզ: Նրանց համար, 
ովքեր ակտիվորեն փնտրում են աշխատանք, երեխային մանկապարտեզ են ընդունում 
պետական աջակցությամբ 3 ամսյա ժամկետով: 

 

 
Գերմանիա 

Ծնելիության մակարդակը բարձրացնելու համար, գերմանական կառավարության 
քայլերից մեկը նյութական խթանումն էր, հատկապես աշխատող զույգերին: Ընդունված 
օրենքի համաձայն (2007թ. սեպ. 7), ծնողներից մեկը, ով մնում է տանը, երեխայի 
                         
16 Սերգեյ Իվանով, Ծնելիության ցածր մակարդակի հետևանքները և կանխման ուղիները, 2013թ. - 
http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0543/tema05.php  
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դաստիարակության համար պետությունը վճարում է վերջին ամսական եկամտի 67%` 
հարկերը հանած: Առավելագույն գումարը կազմում է մինչև 1800 եվրո՝ առանց 
հարկերի: Այն վճարվում է երեխայի ծննդից մեկ տարի հետո: Եթե 
պատասխանատվությունը կրում է հայրը, ապա պետությունը տրամադրում է ևս երկու 
ամսվա վճար: «Իրականում նրանք կունենան ժամանակ և հնարավորություն, հոգ 
տանելու երեխայի մասին ամբողջ օրվա ընթացքում»:17 

 

Ռուսաստան18 
Կառավարությունը ակնկալում է բարելավել ցուցանիշները և ավելացնել 

բնակչության թվաքանակը, հաշվի առնելով երկրի տարածքը: Այս հարցով անցումային 
եղավ 2013թ.-ը, երբ 1991թ-ից հետո առաջին անգամ նկատվեց բնակչության բնական 
աճ: Դրական փոփոխություններ նկատվեցին դաշնության 43 տնտեսական 
շրջաններում, իսկ բնակչության թիվը աճեց 24 հազ. մարդով: Ծնելիության խթանման 
առաջնային գործիքներից մեկը Ռուսաստանում մայրական կապիտալն է: Ծրագրի 
գոյության ընթացքում նպաստ են ստացել 7.8 մլն. ընտանիք, իսկ երեխայի ծննդյան 
միանվագ նպաստի չափը ավելին քան 2 անգամ ավելացավ՝ դառնալով 7500 ԱՄՆ 
դոլար՝ 3000-ի փոխարեն: Կարևոր դեր ունեցան ևս 2 գործոն՝ երկրում նվազեց 
մահացության և աճեց կյանքի տևողության միջին մակարդակը: Բնակչության թվի 
ավելացման համար, մշակվել են մի շարք ռազմավարական նշանակության ծրագրեր, 
որոնցից է «Հեռավոր արևեքի հեկտար» ծրագիրը, որի շրջանակներում երկրի 
ցանկացած քաղաքացի կարող է ստանալ անվճար հողատարածք: Հողատարածքները 
տրամադրվում են առաջիկա հինգ տարում դրանք օգտագործման իրավունքով՝ առանց 
վաճառելու, փոխանակելու հնարավորության:  

Բնակչության թվի վրա բացասաբար ազդում են նաև հղիության արհեստական 
ընդհատումները: Ներկայումս առաջարկվում է թույլատրել միայն այն դեպքերում, եթե 
բժշկական միջամտության համար վճարում է պետությունը՝ առողջության պարտադիր 
ապահովագրության համակարգի միջոցով: ՌԴ-ում տարեկան շուրջ 900.000 հղիության 
արհեստական ընդհատում է կատարվում: 

 
 
 
 

ԱՄՆ19 

                         
17 http://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-
%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-
%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-2189715  
18 Ռուբեն Սեդրակյան, «Ժողովրդագրական կարգավորման միջազգային փորձը», Իզվեստիա, փետրվար, 2017թ․- 
https://iz.ru/news/664692  
19 Իվանով Ս.Ֆ., Հարավում ծնելիության ցուցանիշների անկումը.քաղաքականություն քաղաքականության շուրջ, 2014թ. - 
http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0587/analit02.php  
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Միացյալ Նահանգները ժողովրդագրական կարգավորման հետաքրքիր 
օրինակներ են ցույց տալիս: Իշխանություններին հաջողվել է առանց ընտանիքի 
գործերին անմիջական միջամտության բարձրացնել ծնելիությունը:  

2011 թ., ծնելիությունը 90 տարիների ընթացքում հասել է ռեկորդային ցածր 
մակարդակի: Ծնվել են շուրջ 3.95 մլն երեխա, այսինքն 1000 կնոջ հաշվով 63 երեխա: 
Պատճառներ էին համարվում ինչպես տնտեսական ճգնաժամը, այնպես էլ այն փաստը, 
որ ներգաղթյալները սկսեցին ավելի քիչ թվով երեխաներ ունենալ: Հաջորդ վեց 
տարիների ընթացքում, ընդհանուր բնակչությունը աճել է 311 մլն-ից մինչև 325 միլիոն 
մարդով: ԱՄՆ-ում, ստեղծվել են շատ բարենպաստ պայմաններ ներգաղթի հոսքը 
ներգրավվելու համար, էլ չենք խոսում սոցիալական աջակցության մասին, որը 
տրամադրվում է հատկապես անապահով քաղաքացիներին: Պետության սոցիալական 
և տնտեսական քաղաքականությունը հանգեցրել է նրան, որ երկրում կյանքի 
տևողությունը աճել է մինչև 78.4 տարի: Կարևոր դեր է խաղում նաև 
կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող նպաստների համակարգը: Շատ խոշոր 
ընկերություններն ունեն ընտանեկան աջակցության ծրագրեր: Ապագա հայրերին և 
մայրերին տրամադրում են վճարովի արձակուրդներ: Ելնելով ընտանեկան 
հանգամանքներից՝ թույլ են տալիս իրենք հարմարեցնեն իրենց աշխատանքային 
գրաֆիկը, ինչպես նաև վճարում են նախադպրոցական հաստատությունների 
վարձավճարները: 

 

Դանիա20  
Աչքի է ընկնում երեխաների ցերեկային խնամքի հաստատությունների, 

նախադպրոցական հաստատությունների հասանելիությամբ և մատչելիությամբ: 
Երեխայի խնամքի վճարովի արձակուրդ գնալու համար ստեղծված են իրավական բոլոր 
պայմանները.  

 

Լատինական Ամերիկա 
Հղիության արհեստական ընդհատումների նկատմամբ արգելքը նպաստել է 

մայրցամաքում ծնելիության տեմպերի աճին, հետևաբար նաև բնակչության թվի աճին: 
Հղիության արհեստական ընդհատմանը դեմ ամենախիստ պատիժն ունեն Լատինական 
Ամերիկայի երկրները: Դրա համար կինը կարող է ստանալ 5 տարվա ազատազրկում: 
Ամիսներ առաջ, նոր օրինագիծ է հաստատվել, ըստ որի թույլատրվում են միայն հատուկ 
դեպքերը՝ բռնաբարություն, կնոջ առողջական ծանր վիճակ: 

 

Բելառուս21 

                         
20 Ծնելիության կառավարման 6 մեթոդները, 27.05.2017թ. - http://medic.ua/6-strannyih-sposobov-kotoryimi-pyitalis-kontrolirovat-
rozhdaemost/145882/  
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Ծնելիության ցուցանիշների դրական միտումները հիմնականում համընկել են 
տնտեսական աճի և կենսամակարդակի բարձրացման հետ: Վերջերս տեղի ունեցած 
օրենսդրական փոփոխություններից հետո, արդեն իսկ կանայք հնարավորություն ունեն 
շարունակել աշխատանքը երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելու ընթացքում: 
Նրանք կարող են աշխատել կես դրույքով՝ չկորցնելով նպաստ ստանալու իրավունքը:  

 

Ռումինիա 
Ռումինիան 1960-ական թվականներին կանգնած էր դժվարին իրավիճակում և 

ծնելիության խթանման ամենապարզ քայլերից մեկը այն եղավ, որ արգելվեցին 
ամուսնալուծությունները և հղիության արհեստական ընդհատումները: Բոլոր կանանցից 
պահանջվում էր ծնել նվազագույնը չորս երեխա և ամսական գինեկոլոգիական 
փորձաքննություն անցնել՝ կանխելու անօրինական հակաբեղմնավորումները: Բացի այդ 
Ռումինիան տրամադրում էր ընտանեկան նպաստներ, որոնք բարձրանում էին 
յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնվելուց: 

 

Հարավային Կորեա 
Այն բանից հետո, երբ Հարավային Կորեայում կտրուկ իջավ ծնելիության 

մակարդակը, կառավարությունը փորձեց իրավիճակը ուղղել ներդնելով «Ընտանիքի 
օրը»: Ըստ հարցումների՝ խիստ զբաղվածության պատճառով ընտանիքի անդամները 
բավարար ժամանակ չեն կարողացել անցկացնել միասին: Յուրաքանչյուր երրորդ 
չորեքշաբթի կառավարության գործունեությունը ավարտվում էր աշխատանքային 
օրվանից շուտ, որպեսզի աշխատողները անցկացնեն իրենց ընտանիքների հետ: Այս 
միջոցը նպաստեց թվաքանակի փոփոխությանը, սակայն ցանկալի արդյունքներ չտվեց: 
Բնակչության բնական շարժի ցուցանիշներից՝ ամուսնալուծությունը, հանդիսանում է 
կորեական ընտանիքներում որպես ամոթ: Կորեական ընտանիքի մոդելի շնորհիվ, 
ամուսնալուծությունների թիվը Կորեայում նախկին ԽՍՀՄ երկրներում միևնույն 
ցուցանիշից 3 անգամ փոքր է: 

Դիտարկված երկրները կիրառել են ծնելիության խթանման տարբեր 
քաղաքականություններ, որոնք պետական քաղաքականության համապատասխան 
փոփոխությունների և թիրախավորման կիրարկման դեպքում ՀՀ-ում ևս կտան դրական 
արդյունքներ:   

                                                                                   
21 Սոսնովսկայա Ն.Ա., Բելառուսի ընտանեկան քաղաքականությունը.արդյունավետության գնահատման սոցիոլոգիական 
վերլուծություն, 2016թ. - https://cyberleninka.ru/article/n/semeynaya-politika-respubliki-belarus-sotsiologicheskiy-analiz-otsenki-effektivnosti  
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3. Հայաստանում վերարտադրողական վարքագծի հիմնական գործոնների 
վերլուծություն 

 

3.1 Քանակական տվյալներ 
 

Հետազոտությունն իրականացվել է սույն թվականի երկրորդ կիսամյակում հատուկ 
ընտրանքով ձևավորված մարզերում և Երևանում բնակվող ընտանիքներում: Ընտրանքի 
ձևավորման համար հիմք են հանդիսացել ինչպես առաջնային, այնպես էլ երկրորդային 
գործոններ: Որպես առաջնային գործոններ են սահմանվել՝ բնակչության բնական 
հավելաճի գործակիցը 1000 բնակչի հաշվով և բնակչության միգրացիոն շարժի 
ցուցանիշն ըստ մարզերի, իսկ որպես երկրորդային գործոններ՝ մարզի բնակչության 
թիվը, երեխաների թիվը, ֆերտիլային տարիքի կանանց թիվը, ծնելիության գումարային 
գործակիցն ըստ մարզերի:  

Հետազոտության շրջանակներում ընտանիք ասելով հասկանում ենք համատեղ 
բնակվող, կենցաղի և փոխադարձ պատասխանատվությամբ, ազգակցական, 
ամուսնական կապերով կապված անձանց ընդհանրությունը։ 

Հետազոտության իրականացման գործիք է հանդիսացել հատուկ մշակված և 
աշխատանքային խմբի կողմից իրականացրած քննարկումների արդյունքում 
վերջանականապես ձևավորված հարցաթերթը, որը պարունակել է ինչպես որակական, 
այնպես էլ քանակական տվյալների ստացման վերաբերյալ հարցեր: Տվյալների 
հավաքագրումից առաջ իրականացվել է հարցազրուցավարների հրահանգում և 
հարցումն առավել թիրախավորված իրականացնելու համար ընտրանքի հստակ 
սահմանում:  

Նախքան դաշտային աշխատանքների սկսվելը յուրաքանչյուր հարցազրուցավար 
ստացել է մեկնարկային կետերի հասցեներով ընտրանքային միավորների ցուցակը, 
ինչպես նաև քայլի չափը և առաջին ընտրված ՏՏ-ի համարը, որից 
հարցազրուցավարները պետք է սկսեն հաշվել ՏՏ-երը: Բոլոր դեպքերում, մեկնարկային 
կետը շինությունն է, որտեղ ընտրական տեղամասը տեղակայված էր վերջին 
ընտրությունների ժամանակ:  

ՏՏ-երի հետ բոլոր շփումները, այդ թվում կայացած հարցումը և մերժումը 
փաստագրվել է հարցազրուցավարի կողմից: Հարցազրուցավարները չէին կարող այս 
հարցման մեջ փոխարինել ընտրված ՏՏ-ն:  

Հետազոտությանը կարող էին մասնակցել ամուսնացած, 15-49 տարեկան կանայք 
և 15-54 տարեկան տղամարդիկ: Տարիքով ավելի մեծերը թիրախից դուրս էին, իսկ 
միայնակ ապրող, ընտանիք չունեցող այս տարիքի կանայք և տղամարդիկ ևս 
թիրախում չէին:  
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Եթե ՏՏ-ում բնակվել է մի քանի փոքր ընտանիք, ապա ընտրվել է ընտանիքի այն 
ներկայացուցչը, ում ծննդյան օրն ամենամոտն է եղել հարցման օրվան:  
 

3.2 Ընտանիքի ժողովրդագրական կազմ 
 

Հետազոտության օբյեկտ են հանդիսացել վերարտադրողական տարիքի 15-49 
տարեկան կանայք և 15-54 տարեկան տղամարդիկ նախապես ընտրված մարզերում, 
նպատակ ունենալով բացահայտել նրանց վերարտադրողական և միգրացիոն 
վարքագծերը, միտումներն ու դրանց վրա ազդող գործոնները:  

Հարցման ընթացքում հետազոտվել են Երևանի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի և 
Տավուշի մարզերի 2301 ՏՏ-երի վերարտադրողական տարիքի կանայք և տղամարդիկ, 
ինչպես նաև տեղեկություններ են հավաքագրվել նրանց ընտանիքի անդամների 
սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրերի վերաբերյալ: Հետազոտության շրջանակում 
ընտանիքը բնութագրվում է որպես համատեղ բնակվող, կենցաղի և փոխադարձ 
պատասխանատվությամբ, ազգակցական, ամուսնական կապերով կապված անձանց 
ընդհանրություն։ 

 

Աղյուսակ 5. Տնային տնտեսության անդամների բաշխումն ըստ ազգակցական կապի 
Առնչությունը ընտանիքի գլխավորի հետ Թվաքանակ, մարդ Մասնաբաժինը, % 

1. Գլխավորը  2349 20.8% 

2. Կինը/ամուսինը 1992 17.7% 
3. Որդին /դուստրը  3864 34.3% 

4. Փեսան/հարսը  857 7.6% 

5. Թոռը  1454 12.9% 
6. Հայրը/մայրը  485 4.3% 

7. Զոքանչ/աներ/սկեսուր/սկեսրայր  113 1.0% 
8. Եղբայր/քույր  60 0.5% 

9. Այլ հարազատ  73 0.6% 

10. Հոգեզավակ, խնամակալության տակ 
գտնվող երեխա, խորթ զավակ կամ 
դուստր  

22 0.2% 

11. Չունի ազգակցական կապ 8 0.1% 
Ընդամենը 11277 100% 

 

Հետազոտված տնային տնտեսությունների անդամների 51.3%-ը կազմել են 
իգական սեռի և 48.7%-ը արական սեռի ներկայացուցիչները:  

 
Գծանկար 4: Հետազոտված տնային տնտեսությունների անդամների բաշխումն 

ըստ սեռի և տարիքային խմբերի, % 
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Տարիքային կառուցվածքում 0-14 տարեկան տղաների մասնաբաժինը ավելի քան 
4 տոկոսային կետով գերազանցում է նույն տարիքի աղջիկներինը, ինչն առավել 
ակնհայտ է գյուղական բնակչության շրջանում: Սակայն 15-34 տարեկանների, 65 և 
բարձր տարիքային խմբերում գերազանցում են իգական սեռի մասնաբաժինները: 

 

Աղյուսակ 6. Հարցված տնային տնտեսության անդամների բաշխումն ըստ սեռի, 
բնակավայրի տիպի և տարիքային խմբերի, % 

Սեռը, բնակավայրի 
տիպը 

Տարիքը 
Ընդամենը 

0-14 15-24 25-34 35-44 45-64 65+ 
Ընդամենը արական 30.6 11.0 17.3 16.5 19.5 5.1 100.0 

Երևան 30.2 9.2 17.6 18.3 18.3 6.4 100.0 
Այլ քաղաք 31.0 10.6 17.5 16.9 19.5 4.5 100.0 
Գյուղ 30.4 14.4 16.5 12.8 21.5 4.5 100.0 

Ընդամենը իգական 26.1 13.5 20.0 14.7 18.1 7.6 100.0 
Երևան 27.0 11.4 20.7 14.6 18.6 7.7 100.0 
Այլ քաղաք 26.4 13.4 19.9 15.1 17.9 7.2 100.0 
Գյուղ 23.9 17.0 19.0 13.8 17.7 8.5 100.0 

Ընդամենը 28.2 12.3 18.7 15.6 18.8 6.4 100.0 
Երևան 28.5 10.4 19.2 16.4 18.5 7.1 100.0 
Այլ քաղաք 28.6 12.1 18.8 16.0 18.7 5.9 100.0 
Գյուղ 27.3 15.6 17.7 13.3 19.6 6.5 100.0 

 

ՏՏ-երի կառուցվածքում գերակշիռ մեծամասնությունը՝ 55.5%-ը, կազմել են 4 
(28.4%) և 5 (27.1%) անդամներից բաղկացածները: Ընդ որում, գյուղական 
բնակավայրերում գերակշռում են 5 և 6 անդամներից բաղկացած ՏՏ-երը:  

 
Աղյուսակ 7. Տնային տնտեսությունների բաշխումն ըստ անդամների թվի,% 
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Բնակավայրի 

տիպը 

ՏՏ անդամների թիվը 

Ը
նդ

ա
-

մե
նը

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Երևան 3.0 11.6 29.6 26.6 18.2 7.7 2.1 0.5 0.7 100 
Այլ քաղաք 4.5 12.3 29.3 27.9 16.8 7.1 1.4 0.5 0.2 100 
Գյուղ 1.4 4.6 24.1 25.9 24.8 13.2 3.9 1.6 0.5 100 

Ընդամենը 3.4 10.6 28.4 27.1 18.7 8.4 2.1 0.7 0.4 100 
 

Ըստ հետազոտության արդյունքների, մեկ տնային տնտեսության միջին թիվը 
հետազոտված ՏՏ շրջանակում կազմել է 4.8 մարդ, քաղաքային բնակավայրերի համար՝ 
4.7 և գյուղական բնակավայրերի համար՝ 5.3 մարդ: 

Հետազոտված տնային տնտեսությունների կեսից ավելին ունեցել են երկու 
երեխա, որին հաջորդել են մեկ (20.5%) և երեք (18.8%) ունեցողները, որոնք կազմել են 
ՏՏ-երի շուրջ 91%-ը:  

 

Աղյուսակ 8. Տնային տնտեսությունների բաշխումն ըստ երեխաների թվի, % 
 Բնակավայրի 
տիպը 

Երեխաների քանակը Ընդամենը 

0 1 2 3 4 5 6+ 
Երևան 5.9 25.2 51.8 14.7 2.1 0.3 0.0 100 
Այլ քաղաք 5.4 20.8 52.8 17.7 2.6 0.4 0.3 100 
Գյուղ 3.7 11.8 47.9 28.2 6.3 1.6 0.5 100 
Ընդամենը 5.2 20.5 51.6 18.8 3.1 0.6 0.2 100 

Հետազոտության արդյունքներով տվյալներ են ստացվել նաև հարցված անձանց 
ժողովրդագրական բնութագրերի վերաբերյալ: Այսպես, ռեսպոնդենտների գերակշիռ 
մեծամասնությունը եղել են իգական սեռի ներկայացուցիչները՝ 82% և 18% 
հարաբերակցությամբ: 
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Աղյուսակ 9. Հարցված վերարտադրողական տարիքի ՏՏ անդամներն ըստ սեռի և 
տարիքային խմբերի, % 

 Ընդամենը 
 

Այդ թվում՝ ըստ սեռի 
 

 Արական Իգական 

< 25 7.4 2.7 8.4 
25-35 47.0 34.9 49.7 
36-45 33.4 37.8 32.5 
≥46 12.2 24.6 9.4 
Ընդամենը 100 100 100 

 

Ռեսպոնդենտների շուրջ 50%-ը կազմել են 25-35, իսկ շուրջ մեկ երրորդը՝ 36-45 
տարեկան: Նրանց 99.3%-ը ազգությամբ հայեր են եղել և միայն 0.7%-ը՝ ազգային 
փոքրամասնության ներկայացուցիչներ: Հարցվածների 97.7%-ը իրենց համարել են հայ 
առաքելական եկեղեցու հետևորդներ, իսկ 2.3%-ը՝ եհովայի վկա, ուղղափառ, կաթոլիկ և 
բողոքական եկեղեցիների, հեթանոսության հետևորդներ, ինչպես նաև աթեիստներ: 

 

Աղյուսակ 10. Հարցված վերարտադրողական տարիքի ՏՏ անդամներն ըստ 
կրթական մակարդակի և բնակավայրի տիպի, % 

  Կրթական մակարդակ 

Ըն
դա

-մ
են

ը 

 
Բնակա
-վայրի 
տիպը 

Հիմնակ
ան  

Միջնակ
արգ  

Նախնական 
մասնագիտ

ական 

Միջնակարգ 
մասնագիտ

ական 

Թերի 
բարձրագ

ույն 

Բարձրագ
ույն  

Հետբուհա
կան 

Երևան 1.5 31.1 2.3 18.2 2.6 44.1 0.1 100 

Այլ 
քաղաք 

1.8 31.8 1.0 26.9 5.7 32.8 0.0 100 

Գյուղ 4.6 56.0 1.6 19.2 3.2 15.3 0.0 100 
Ընդամ
ենը 

2.3 36.1 1.5 22.7 4.3 33.1 0.0 100 

 

Հետազոտված անձանց մեծամասնությունն ունեցել է միջնակարգ և բարձրագույն 
կրթություն, ընդ որում բարձրագույն կրթություն ունեցողների մեծամասնությունը 
կենտրոնացած է Երևանում, իսկ գյուղական բնակավայրերում հարցվածների կեսից 
ավելին ունեցել են միջնակարգ կրթություն: 

 
Գծանկար 5: Հարցված վերարտադրողական տարիքի ՏՏ անդամներն ըստ 
ամուսնական կարգավիճակի, քաղաքային և գյուղական բաշխումով, % 
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Հարցված վերարտադրողական տարիքի տղամարդկանց շուրջ երկու երրորդը 
զբաղված են եղել տնտեսության պետական և մասնավոր հատվածներում, եղել են 
ինքնազբաղված կամ զբաղվել են ձեռնարկատիրությամբ: Գրեթե մեկ քառորդը չեն 
աշխատել կամ զբաղվել են տնային տնտեսություն վարելով, իսկ շուրջ 6%ը նշել է, որ 
ունեցել է գործազուրկի կարգավիճակ: Հարցված կանանց շրջանում, ըստ 
հետազոտության տվյալների, զբաղված է եղել (վարձու աշխատող, ինքնազբաղված, 
ձեռնարկատեր) միայն 26%-ը, իսկ ավելի քան 60%-ը՝ չի աշխատել կամ հանդիսացել է 
տնային տնտեսուհի: Ընդ որում, ըստ բնակավայրի տեսակի բաշխումը ցույց է տալիս, որ 
եթե Երևանում հարցվածներից 45.8%-ն է զբաղված եղել տնտեսության պետական և 
մասնավոր հատվածներում, ապա այլ քաղաքներում՝ 30.3%-ը, իսկ գյուղերում՝ 20.8%-ը, 
այսինքն, թե ըստ բնակավայրի, թե ըստ սեռի զբաղվածության խզվածքն ակնհայտ է: 

 

Աղյուսակ 11. Հարցված վերարտադրողական տարիքի ՏՏ անդամներն ըստ 
սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի, սեռի և բնակավայրի տիպի, % 

Սոցիալ-տնտեսական 
կարգավիճակը 

Արական Իգական Ընդամենը Երևան Այլ 
քաղաք 

Գյուղ 

1. Վարձու աշխատող 
պետական սեկտորում 

27.0 15.6 17.6 18.1 18.4 15.0 

2. Վարձու աշխատող 
մասնավոր սեկտորում 

27.2 8.2 11.6 19.9 9.7 2.5 

3. Ինքնազբաղված 
(ներառյալ 
գյուղատնտեսությունում) 

9.9 1.9 3.4 7.0 1.2 2.8 

4. Ձեռնարկատեր 2.9 0.4 0.8 0.8 1.0 0.5 
5. Թոշակառու 0.7 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 

95.61

99.07

96.26

1.12

0.00

0.910.43

0.00

0.350.70
0.46

0.650.32

0.00

0.26

1.82

0.46

1.56

93

94

95

96

97

98

99

100

Ընդամենը Քաղաք Գյուղ

Մ
ա

սն
ա

բա
ժի

նը
, %

Առաջին անգամ ամուսնացած Երկրորդ և հերթական անգամ ամուսնացած

Երբեք չամուսնացած Այրի

Ամուսնալուծված Համատեղ բնակություն (առանց գրանցման)
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Սոցիալ-տնտեսական 
կարգավիճակը 

Արական Իգական Ընդամենը Երևան Այլ 
քաղաք 

Գյուղ 

6. Հաշմանդամություն 
ունեցող  

0.7 0.1 0.3 0 0.4 0.4 

7. Ուսանող/սովորող 0.3 0.7 0.6 0.4 0.5 1.2 
8. Գործազուրկի 

կարգավիճակ ունեցող 
5.6 3.4 3.8 6.8 3.3 0.0 

9. Տնային տնտեսություն 
վարող 

1.2 37.3 30.8 28.8 33.5 27.3 

10. Չաշխատող 24.3 32.0 30.6 17.9 31.4 49.8 
11. Այլ 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 
12. Ընդամենը 100 100 100 100 100 100 

 

Հարցմամբ ձեռք բերված տվյալները ցույց են տալիս, որ ՏՏ բացակայող՝ մեկ ամիս 
և ավելի ժամկետով, անդամները կազմել են ընդամենը ՏՏ անդամների 6.8%-ը: Ինչպես 
վերջին երկու տասնամյակում, այնպես էլ ներկայումս ՀՀ-ից միջպետական միգրացիայի 
հիմնական ուղղությունը եղել է և շարունակում է մնալ Ռուսաստանի Դաշնությունը, 
որտեղ գտնվել են ՏՏ բացակա անդամների 83%-ը, իսկ 4%-ը` Ուկրաինայում և ԱՊՀ այլ 
երկրներում, շուրջ 5.5%-ը` ԱՄՆ-ում և եվրոպական երկրներում: ՀՀ այլ տարածքներում 
են գտնվել ՏՏ բացակայող անդամների ՝ 1.5%-ը:  

 

Գծանկար 6. Մեկ ամիս և ավելի ժամկետով բացակայող ՏՏ անդամներն ըստ 
գտնվելու վայրի, % 

 
 

Հատկանշական է, որ բացակայող ՏՏ անդամների ավելի քան երկու երրորդի 
բացակայության պատճառ է հանդիսացել աշխատանքը, 2.2%-ինը՝ ձեռնարկատիրական 
գործունեությունը, շուրջ 21%-ի բացակայությունը պայմանավորված է եղել անձնական 
կամ ընտանեկան հանգամանքներով, ավելի քան 4%-ինը՝ գործուղումների կամ 
առողջական խնդիրներով, 2.6%-ը նշել են, որ մեկնել են ուսման նպատակով: 

 

1.3

83.2

1.4

2.6
3.9 1.4 6.2

ՀՀ այլ համայնք Ռուսաստան    Ուկրաինա ԱՊՀ այլ երկրներ

Եվրոպական երկրներ ԱՄՆ Այլ
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Աղյուսակ 12. Մեկ ամիս և ավելի ժամկետով բացակայող ՏՏ անդամներն ըստ գտնվելու 
վայրի և բացակայության պատճառի, % 

Գտնվելու 
վայրը 

Բացակայության պատճառը 

Վ
ա

րձ
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ա
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ա
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ա
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ա
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ւմ

նե
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վ 

Ըն
տ

ա
նե
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ն 

 
հա

նգ
ա

մա
նք

նե
րո

վ 

Գ
որ

ծո
ւղ

ու
մ 

Բո
ւժ

ու
մ 

Ա
յլ 

Ըն
դա

մե
նը

 

ՀՀ այլ 
համայնք  

54.5 0.0 9.1 9.1 18.2 9.1 0.0 0.0 100 

Ռուսաստան  77.2 2.2 0.6 7.4 9.3 0.8 1.1 1.4 100 

Ուկրաինա 36.4 9.1 9.1 9.1 27.3 0.0 0.0 9.1 100 

ԱՊՀ այլ 
երկրներ 

20.0 0.0 10.0 10.0 55.0 5.0 0.0 0.0 100 

Եվրոպական 
երկրներ 

16.7 0.0 16.7 16.7 23.3 20.0 6.7 0.0 100 

ԱՄՆ 16.7 0.0 0.0 33.3 16.7 16.7 8.3 8.3 100 

Այլ 22.2 4.4 15.6 13.3 22.2 8.9 8.9 4.4 100 

Ընդամենը  68.2 2.2 2.6 8.6 12.3 2.5 1.8 1.8 100 

 

Բացակայող ՏՏ անդամների 53.6%-ի բացակայության տևողությունը կազմել է 3-12 
ամիս, 18.5%ը՝ մինչև 3 ամիս և շուրջ 30%-ը՝ մեկ տարի և ավելի: 
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Գծանկար 7. Մեկ ամիս և ավելի ժամկետով բացակայող ՏՏ անդամներն ըստ 
բացակայության տևողության, % 

 
 

Ընդ որում, եթե դիտարկենք բացակայության տևողությունը՝ ըստ բացակայության 
պատճառների, ապա դրանցում որպես բացակայության պատճառ գերակշռում է 
աշխատանքը, մասնավորապես 3-12 ամիս տևողությամբ բացակայողների շրջանում 
աշխատանքի պատճառով բացակայել է 85.5%-ը: Հատկանշական է, որ եթե 
ձեռնարկատիրական գործունեությունը որպես պատճառ մատնանշածների 
մասնաբաժինն առնվազն 2% է, ապա մեկ տարի և ավելի բացակայողների շրջանում 
նրանց մասնաբաժինը հասնում է 6%-ի:  

 

Աղյուսակ 13. Մեկ ամիս և ավելի ժամկետով բացակայող ՏՏ անդամներն ըստ 
բացակայության պատճառի և բացակայության տևողության, % 

Պատճառը <3 ամիս 3-12 
ամիս 

≥12 ամիս Ընդամենը 

1. Վարձու աշխատող 40.0 85.5 54.2 68.2 
2. Ձեռնարկատիրական 

գործունեություն 
0.0 1.3 5.9 2.2 

3. Ուսում 3.7 0.8 5.4 2.6 

4. Անձնական նկատառումներով 25.2 4.1 6.4 8.6 
5. Ընտանեկան 

հանգամանքներով 
14.1 4.4 24.6 12.3 

6. Գործուղում 5.9 1.3 1.0 2.0 
7. Բուժում 2.2 0.0 0.5 0.5 
8. Այլ 8.9 2.6 2.0 3.5 
9. Ընդամենը 100 100 100 100.0 

 
3.3 Զբաղվածություն և եկամուտներ 

Հետազոտության շրջանակներում չի աշխատել ռեսպոնդենտների 65.9%-ը, որը 
բավականին ահազանգող փաստ է: Իսկ զբաղված ռեսպոնդենտները ըստ տնտեսական 

18.5%

53.6%

27.9%

< 3 ամիս ՛3‐12 ամիս ≥ 12 ամիս
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գործունեության ոլորտների հիմնականում զբաղված են եղել կրթության, սպասարկման, 
պետական և տեղական կառավարման ոլորտներում՝ համապատասխանաբար 7.4%, 
5.5%, 4.5% (ընդ որում, ռեսպոնդենտների զբաղվածության վերաբերյալ առավել 
մանրամասն տեղեկատվությունը նշված է հավելվածի 3-5 աղյուսակներում): Հարկ է 
նշել, որ զբաղվածների մեծ մասը ներգրավված է այս ոլորտներում, քանի որ մարզերում 
և մասնավորապես գյուղական համայնքներում հիմնական աշխատատեղերը առկա են 
հենց այս ոլորտներում:  

Ինչ վերաբերում է ռեսպոնդենտների եկամուտներին և դրանց կառուցվածքին, 
ապա ինչպես պարզ դարձավ բաժնի սկզբում, նրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ ունեն 
գործազուրկները, որոնք և նշել են զրոյական ամսական եկամուտ: Զբաղվածների և 
եկամուտ ստացողների շրջանում առավել մեծ տեսակարար կշիռ են զբաղեցրել 50001-
120000 ՀՀ դրամ ամսական եկամուտ ունեցողները՝ 14.4%, որին հաջորդել են մինչև 
50000 ՀՀ դրամ եկամուտ ունեցողները, որն էլ ավելի փոքր է, քան 2017թ.-ի առաջին 
կիսամյակում սահմանված նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը՝ 56918.7 ՀՀ 
դրամը: Ընդ որում, եկամուտը դիտարկվել է որպես աշխատավարձի, տրանսֆերտների, 
դրամական օգնության, թոշակների, նպաստների հանրագումար: 

Վերջին մեկ տարվա ընթացքում օգնություն ստացել է ռեսպոնդենտների 11.3%, ընդ 
որում հիմնական մասը ստացել է դրսում գտնվող ընտանիքի անդամից՝ 6.6% և ՀՀ-ից 
դուրս բնակվող բարեկամներից: 

Ռեսպոնդենտ ընտանիքներում կենսաթոշակ է ստացել գլխավոր անդամների 3%-ը, 
նրա կին/ամուսինը՝ 21.9%, իսկ որդին/աղջիկը 15.4%: Նպաստ ստացել է հարցվողների 
20.6%-ը, որոնց մեծ մասը ստացել է ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ՝ 15.6%, 
մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ՝ 2.8%-ը, նպաստի այլ տեսակներ 
ստացել է 2%-ը: Այլ եկամուտ ունի հարցվողների 1.1%-ը: Ընդ որում լրացուցիչ 
եկամուտները հիմնականում տատանվում են 10000-50000 ՀՀ դրամի սահմաններում: 
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3.4 Ընտանիքի բնակարանային և բնակության պայմաններ  
Հետազոտության շրջանակներում, հարցված ՏՏ-ների 51.2%-ը բնակվում է 

առանձնատանը, իսկ 46.3%-ը՝ բնակարանում: Ընդ որում, կացարանը հանդիսանում է 
որպես սեփականություն 82.7% դեպքերում, վարձակալած՝ 10.9% դեպքերում, 
օգտագործվում է անհատույց՝ 5.3%, և գերատեսչական է 0.5% դեպքերում: ՏՏ-երի 
կացարանների մեջ գերակշիռ տեղ են զբաղեցնում 3 սենյականոց կացարանները՝ 
38.9% դեպքերում: 

 

Գծանկար 8: Ընտանիքների կացարանի սենյակների թիվը 

 
 

Ընդ որում, հարցված ընտանիքներում կացարանների միջին մակերեսը 91 քառ. 
մետր է եղել, առավելագույնը՝ 600 քառ.մետր, նվազագույնը՝ 12 քառ.մետր: 12-80 
քառ.մետր բնակմակերես ունեցող ընտանիքների 23.2%-ը առաջիկա 1, 2, 3 տարիների 
ընթացքում պլանավորում է երեխա ունենալ, իսկ 61.9%-ը չի պլանավորում 
ընդհանրապես: Նշված երկու փոփոխականների միջև առկա կապը ևս վկայում է այն 
մասին, որ կացարանի մակերեսը ոչ էական ազդեցություն ունի երեխայի պլանավորման 
վրա, այլ է կացարանի առկայության հարցը, որը հանդիսանում է էական և լուրջ գործոն 
երեխա ունենալու որոշման կայացման վրա: 

Բացի հարցման պահին իրենց պատկանող սեփականությունից, ռեսպոնդենտները 
նշել են նաև սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող այլ գույքի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն: Ընդ որում, որպես այլ սեփականություն առանձնացել է անձնական 
օգտագործման մեքենաների առկայությունը՝ 26.5%, ավտոտնակների առկայությունը՝ 
9.5%, գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների առկայությունը՝ 9.4%: 

 

  

6.2%

25.4%

38.9%

18.7%

6.3% 2.7%

1.1% 0.3% 0.2%
0.1%

1 սենյակ 2 սենյակ 3 սենյակ 4 սենյակ 5 սենյակ

6 սենյակ 7 սենյակ 8 սենյակ 9 սենյակ 10 սենյակ
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Գծանկար 9: Սեփականությամբ ընտանիքին պատկանող գույքը 

 
 

Կոմունալ կենցաղային հարմարությունները ռեսպոնդենտների կացարաններում 
հիմնականում եղել են բավարար: Փոքր թիվ են կազմել այն ընտանիքները, որոնց 
կացարաններում առկա է եղել օդորակիչ, կենտրոնացված օդափոխության համակարգ, 
կենտրոնացված ջեռուցման համակարգ: Այս հարմարությունների բացակայությունը 
հիմնականում փաստում է ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական պայմանների ոչ այնքան 
էլ ապահովված լինելը, քանի որ անկախ այն հանգամանքից, որ վերջիններիս 
առկայությունը համարվում է անհրաժեշտություն, դրանք հասանելի չեն բոլորին և 
կախված են կենսամակարդակից:  

 

Աղյուսակ 14. Կոմունալ կենցաղային հարմարությունների առկայությունը 
հարցվողների ընտանիքներում 

Կոմունալ կենցաղային 
հարմարությունները 

Այո, 
%  

Ոչ,  
%  

Այո, բայց չի 
գործում, 

%  
1. Խոհանոց 94.1% 5.3% 0.6% 
2. Անվտանգության համակարգ 20.9% 78.1% 0.9% 
3. Լվացքի ավտոմատ մեքենա 81.7% 17.8% 0.5% 
4. Լոգասենյակ 87.3% 11.0% 1.7% 
5. Ֆիքսված հեռախոսակապ 54.9% 43.0% 2.1% 
6. Բջջային հեռախոս 98.7% 1.3% 0.0% 
7. Ինտերնետ կապ (բացի բջջային 

ինտերնետից) 
75.0% 23.7% 1.3% 

8.4%

26.5%

0.9%

9.4%

1.3%0.3%

9.5%
5.8%

37.9%

Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք

Անձնական օգտագործման ավտոմեքենա

Գյուղատնտեսական տեխնիկա 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք

Առևտրի և սպասարկման օբյեկտ

Արտադրական նշանակության օբյեկտ

Ավտոտնակ

Բնակարան/առանձնատուն

Չունեմ
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Կոմունալ կենցաղային 
հարմարությունները 

Այո, 
%  

Ոչ,  
%  

Այո, բայց չի 
գործում, 

%  
8. Կենտրոնացված 

ջրամատակարարում 
91.9% 6.9% 1.2% 

9. Կենտրոնացված ջրահեռացում 85.9% 13.6% 0.5% 
10. Հոսող տաք ջուր 

(էլեկտրականությամբ կամ գազով 
տաքացվող) 

69.8% 29.7% 0.5% 

11. Կենտրոնացված 
գազամատակարարում 

85.4% 14.3% 0.3% 

12. Մատչելի աղբահանություն 
(կացարանից մինչև 150 մետր 
հեռավորությամբ) 

79.7% 18.8% 1.4% 

13. Կենտրոնացված ջեռուցում 10.0% 89.4% 0.7% 
14. Լոկալ ձեռուցման համակարգ 40.0% 59.2% 0.7% 
15. Կենտրոնացված օդափոխության 

համակարգ 
15.40% 84.0% 0.7% 

16. Օդորակիչ 7.6% 91.6% 0.7% 
17. Հոսող ջրով սանհանգույց 82.0% 17.2% 0.8% 
18. Դրսի սանհանգույց 28.4% 70.9% 0.7% 

 

Համաձայն հարցման արդյունքների վերլուծության ռեսպոնդենտների 9.4%-ը 
սեփականության իրավունքով տնօրինում և օգտագործում է գյուղատնտեսական 
նշանակության հողատարածքներ: Սա կարող է խթան հանդիսանալ գյուղական 
համայնքներում գործարար հնարավորությունների ստեղծման, ինչպես նաև 
համապատասխան պետական աջակցության ծրագրերի կիրառման արդյունքում 
ապահովել գյուղատնտեսական ակտիվություն:   
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3.5 Երեխաների խնամք և դաստիարակություն 
Սույն բաժնի հարցերին պատասխանել են միայն երեխա ունեցող ՏՏ-երը: Ընդ 

որում, ռեսպոնդենտ ՏՏ-երում երեխաների առավելագույն թիվը եղել է 6-ը, իսկ միջինը՝ 
1.97: Ռեսպոնդենտ ՏՏ-երի մեջ ամենամեծ տեսակարար կշիռն են ունեցել 2 երեխա 
ունեցողները, որոնք կազմել են 51.45%: Այս ցուցանիշին հաջորդում է 1 երեխա ունեցող 
ընտանիքների տեսակարար կշիռը, որը կազմում է՝ 20.55%, ընդ որում տասնհինգ 
տարեկանից փոքր երեխա ունի ռեսպոնդենտների 75.3%-ը: 

Ընդ որում, հաշվի առնելով հետազոտության շրջանակներում ընտրանքի 
ձևավորման պահանջը, այն է՝ հարցվողը պետք է լինի վերարտադրողական տարիքում, 
հետաքրքրական է պարզել, արդյոք որևէ կապ կա տարիքի և երեխաների թվի միջև: Այս 
հիպոթեզը ստուգելու համար, կատարում ենք հարցվող կնոջ տարիքի և երեխաների 
թվի փոփոխականների միջև կորելացիա և դետերմինացիայի գործակիցը ստացվում է 
0.362: Որը նշանակում է, որ երկու փոփոխականների միջև առկա է ոչ էական դրական 
կապ: Ստացված արդյունքը ուղղակիորեն բացատրում է, որ Հայաստանում առկա է 
վերարտադրողական ինտենսիվության էական խնդիր:  

ՏՏ-երի 29.5%-ը առաջիկայում պլանավորում է երեխա ունենալ: Կախված 
ամուսնական զույգի համար երեխաների ցանկալի թվից, ինչպես նաև փաստացի 
երեխաների թվից, առաջիկայում երեխա ունենալու հետ կապված մտադրություններն ու 
տրամադրվածությունները տարբեր են եղել:  

 

Աղյուսակ 15. 0-6 երեխա ունեցողների առաջիկայում երեխա ունենալու մտադրությունը 
 Պլանավորում եք արդյո՞ք առաջիկայում երեխա ունենալ 

Ը
նդ

ա
մե

նը
 

ԴՊ ՀՊ Այո, 
առաջիկ

ա 1 
տարում 

Այո, 
առաջիկ

ա 2 
տարում 

Այո, 
առաջիկ

ա 3 
տարում 

Ավելի ուշ, 
քան 3 
տարին 

Ոչ 

Ք
ա

նի
՞ ե

րե
խ

ա
 ո

ւն
եք

 0 9.2% 0 71.66% 10% 3.33% 2.5% 3.33% 120 
1 8.87% 0 22.6% 15.4% 13.1% 13.5% 26.4% 473 

2 6.75% 0.08% 3.74% 3.8% 3.37% 9.12% 73.1% 1184 

3 3.46% 0.23% 1.15% 0.69% 2.54% 2.54% 89.4% 433 

4 4.16% 0 0 1.38% 0 0 94.4% 72 

5 0 0 0 0 0 0 100% 14 

6+ 0 0 0 0 0 0 100% 5 

Ընդամենը 2301 
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Ռեսպոնդենտ ՏՏ-ներում երեխայի դաստիարակության գործընթացում 
ներգրավված են եղել երեխայի հայրը, մայրը, տատը, պապը, դայակը կամ ընտանիքի 
այլ անդամներ, յուրաքանչյուրը տարբեր ժամանակահատված հատկացնելով երեխայի 
խնամքին ու դաստիարակությանը: Ավելին, գոյություն ունեն օբյեկտիվ սոցիալական 
գործոններ, որոնք այսպես, թե այնպես ազդում են ընտանիքի, իսկ երեխաների վրա 
մասնավորապես, և առանց բացառության: Դրանց շարքում կարելի է առանձնացնել՝ 

 հարևանների, առանձին դեպքերում նաև հարազատների հետ կապերի խզումը. 
 կանանց արտադրական գործունեության մեջ աճող ներգրավվածությունը և 

կրկնակի ծանրաբեռնվածությունը` աշխատանքում և ընտանիքում, 
 ժամանակի պակասը՝ երեխաների դաստիարակության և ներընտանեկան 

հարաբերությունների համար, 
 բնակարանային և նյութական խնդիրները: 

Վերոնշյալ գործոններն, անշուշտ, այս կամ այն չափով դժվարացնում են 
ընտանիքի՝ դաստիարակչական գործառույթների իրականացմանը: 

Ինչպես ավանդական հայկական ընտանիքներից շատերում, ռեսպոնդենտ ՏՏ-
երում երեխայի դաստիարակությամբ մեծամասամբ զբաղվում է երեխայի մայրը, որը 
68% դեպքերում հանդիսացել է երեխայի հիմնական դաստիարակը, իսկ հոր 
մասնակցությունը երեխայի դաստիարակության հարցում հիմնականում դիտարկվել է 
որպես օժանդակ (աջակցել է երեխայի մորը)՝ 55.4% դեպքերում: Ռեսպոնդենտ ՏՏ-
ներում հայրը եղել է երեխայի միակ դաստիարակը 14.2% դեպքերում: Տատի, պապի, 
ընտանիքի այլ անդամների կողմից երեխայի դաստիարակությանը մասնակցության 
կարևորության աստիճակը ևս գնահատվել է միջին, քանի որ այս դեպքում երեխայի 
դաստիարակությանը մասնակցել են ռեսպոնդենտ ՏՏ-երի շուրջ 34%-ը: 

Հետաքրքրական է համարվում նաև այն, որ ռեսպոնդենտ ՏՏ-երը ժամանակի 
տարբեր միավորներ են հատկացնում երեխայի դաստիարակությանը: Երեխայի 
դաստիարակության առավել մեծ կարևորություն և ժամանակ է տրամադրում երեխայի 
մայրը՝ օրական միջինում 11 ժամ, հայրը՝ 4 ժամ, դպրոցը՝ 1.3 ժամ, տատը՝ 3.3 ժամ, 
պապը՝ 1.3 ժամ, մանկապարտեզը՝ 1.7 ժամ: Ըստ ռեսպոնդենտ ՏՏ-երի՝ երեխայի 
դաստիարակության մեջ մասնակցություն են ունենում նաև իրենց կողմից այցելած 
խմբակների, երաժշտական դպրոցների, քոլեջների դաստիարակները՝ 1.86%: 

Ընտանիքի անդամների միջև երեխաների խնամքի և դաստիարակության 
բաշխումը յուրովի է ընկալվել ռեսպոնդենտների կողմից: Ռեսպոնդենտների 33.9%-ը 
համոզված է, որ ցանկալի կլիներ, որ երեխայի հայրը ավելի շատ ժամանակ տրամադրի 
երեխայի խնամքին և դաստիարակությանը, 4.62%-ը՝ ցանկալի կլիներ, որ երեխայի 
մայրն ավելի շատ ժամանակ տրամադրի երեխայի խնամքին և դաստիարակությանը, 
2.1%-ի համոզմամբ ցանկալի կլինի, որ ընտանիքի ավագ անդամներն առավել շատ 
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ժամանակ տրամադրեն երեխայի խնամքին և դաստիարակությանը, հատկապես այն 
դեպքում, երբ երեխայի ծնողները աշխատում են կամ երեխայի ծնողներից մեկը 
բացակայում է: Ռեսպոնդենտ ՏՏ-երի 4.4%-ը կարևորում է նաև մասնագիտացած 
հաստատությունների դերը երեխայի խնամքի և դաստիարակության հարցում, այդ 
պատճառով էլ համոզված է, որ դրանց մասնակցության կարևորության աստիճանը 
պետք է էականորեն բարձրանա, իսկ խնամքին և դաստիարակությանը տրամադրվող 
ժամանակը՝ ավելանա: 

Երեխաների դաստիարակությանը ու խնամքին տրամադրվող ժամանակի 
սղությունը ռեսպոնդենտ ՏՏ-երը հիմնականում հիմնավորել են. 

 երեխայի հոր զբաղվածություն՝ 20.9%, 
 երեխայի մոր զբաղվածություն` 1%,  
 երեխայի հոր առողջական վիճակ`0.2%, 
 երեխայի ծնողների բացակայություն, արտագնա աշխատանքի մեկնելու պատճառ՝ 

1.7%:  
Երեխաների դաստիարակության և խնամքի հարցում կարևորվում է նաև 

նախադպրոցական հաստատությունների դերը, որոնք ցավոք ՀՀ ոչ բոլոր 
համայնքներում են առկա: Նախադպրոցական կրթական ծառայություններ մատուցող 
հաստատություններ առկա են եղել հարցված ռեսպոնդենտների բնակության 
համայնքների 88.6%-ում: Նույնիսկ այն համայնքներում, որոնցում առկա են եղել նման 
հաստատություններ, ռեսպոնդնենտների 71.9%-ը չի օգտվում նախակրթական 
ծառայություններ մատուցող հաստատություններից, քանի որ դժգոհ են եղել մատուցված 
ծառայություններից՝ 85.6%, իսկ 6.98%-ը՝ հաստատությունում երեխաների 
գերհագեցվածության և հաստատության ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու պատճառով: 

Նախակրթական ծառայություններ մատուցող հաստատություններից օգտվողները 
հայտնել են իրենց դժգոհություններն ու նշել այն խոչընդոտները, որոնց բախվում են: 
Իհարկե ռեսպոնդենտ ՏՏ-երի 71.7%-ը որևէ դժվարության չի հանդիպել, իսկ 7.8%-ի 
համար դժվարությունը կապված է եղել վարձավճարի հետ, քանի ՏՏ-երի ընտանեկան 
բյուջեն թույլ չի տալիս կատարել համապատասխան վճարումները, 6.1%-ի համար 
հիմնական դժվարություն է հանդիսացել համայնքային կամ միջհամայնքային 
տրանսպորտի բացակայությունը: 

Նախադպրոցական կրթական հաստատությունների հետ մեկտեղ կարևորվում է 
նաև դպրոցական հաստատությունների գործունեությունը համայնքում և երեխայի 
դաստիարակության մասնակցության աստիճանի տեսանկյունից: Ուրախալի է այն 
փաստը, որ հարցված համայնքների 99.5%-ում առկա են եղել դպրոցներ: Ընդ որում, 
դրանցից` 
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- տարրական կրթական ծառայություններ մատուցող պետական 
հաստատությունների ծառայությունները գնահատել են մեծամասամբ լավ և շատ 
լավ՝ 62.8%-ը, իսկ ոչ պետական տարրական կրթական հաստատությունների 
ծառայությունները (նման հաստատությունները բացակայել են հարցված 
համայնքներից 68%-ում) գնահատել են մեծամասամբ լավ ու շատ լավ՝ 8%-ը: 

- հիմնական կրթական ծառայություններ մատուցող պետական հաստատությունների 
ծառայությունները գնահատել են մեծամասամբ լավ և շատ լավ՝ 54.6%-ը, իսկ ոչ 
պետական հիմնական կրթական հաստատությունների ծառայությունները (նման 
հաստատությունները բացակայել են հարցված համայնքներից 67.4%-ում) 
գնահատել են մեծամասամբ լավ ու շատ լավ՝ 7.3%-ը: 

- պետական ավագ դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների 
որակը գնահատվել է լավ և շատ լավ՝ 38.4% դեպքերում, իսկ ոչ պետականներինը 
(նման հաստատությունները բացակայել են հարցված համայնքներից 66.3%-ում)՝ 
լավ ու շատ լավ՝ 6.1% դեպքերում: 

- պետական միջնակարգ կրթություն մատուցող հաստատությունների 
ծառայությունների որակը (նման հաստատությունները բացակայել են հարցված 
համայնքներից 30.6%-ում) գնահատվել է մեծամասամբ բավարար և լավ՝ 29.3% 
դեպքերում, իսկ ոչ պետականներինը (նման հաստատությունները բացակայել են 
հարցված համայնքներից 66.1%-ում)՝ գնահատվել են բավարար և լավ՝ 5.3% 
դեպքերում: 
Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունները թե՛ պետական, թե՛ 

ոչ պետական հաստատություններում հիմնականում գնահատվել են բավարար և լավ՝ 
միջինում 11.45% (ընդ որում, նման հաստատությունները բացակայել են հարցված 
համայնքների 50.15%-ում): 

Բացի կրթական հաստատություններից, երեխայի կրթման, զարգացման և 
ժամանցի կազմակերպման համար կարևորվում են նաև մշակութային 
հաստատությունները: Հետազոտության շրջանակներում հարցված համայնքներում 
մշակութային ծառայություններ մատուցող հաստատությունների որակը գնահատվել է 
հետևյալ կերպ՝ 
- Գրադարանային ծառայություններից օգտվելու մատչելություն. գրադարաններ 

առկա չեն եղել հարցված համայնքների 16.9%-ում, իսկ այն համայնքներում, որտեղ 
առկա են եղել, դրանց որակը գնահատվել է հիմնականում լավ ու շատ լավ՝ 
համապատասխանաբար 23.9%, 18.6%: 

- Թանգարանների ծառայություններից օգտվելու մատչելիություն. թանգարաններ 
առկա չեն եղել հարցված համայնքների 43.4%-ում, իսկ այն համայնքներում, որտեղ 
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առկա են եղել, դրանց որակը գնահատվել է հիմնականում լավ ու շատ լավ՝ 
համապատասխանաբար 10.1%, 14.9%: 

- Երաժշտական դպրոց – յոթնամյա մատչելիություն. երաժշտական դպրոցներ առկա 
չեն եղել հարցված համայնքների 22.9%-ում, իսկ այն համայնքներում, որտեղ առկա 
են եղել, դրանց որակը գնահատվել է հիմնականում լավ ու շատ լավ՝ 
համապատասխանաբար 22.4%, 15.1%: 

- Արվեստի և գեղարվեստի դպրոցների մատչելիություն. նման հաստատություններ 
առկա չեն եղել հարցված համայնքների 25.5%-ում, իսկ այն համայնքներում, որտեղ 
առկա են եղել, դրանց որակը գնահատվել է հիմնականում լավ ու շատ լավ՝ 
համապատասխանաբար 21.1%, 13.4%: 

- Ժողովրդական արհեստների/երկաթագործություն, բրուտագործություն, 
գորգագործություն, կարպետագործություն, ձեռագործություն կարուձև 
այլ/կենտրոնների ծառայությունների մատչելիություն. նման խմբակներ կամ 
հաստատություններ առկա չեն եղել հարցված համայնքների 33.2%-ում, իսկ 
ընդհանուր առմամբ դրանց կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը 
գնահատվել է հիմնականում բավարար և լավ՝ համապատասխանաբար 8.5% և 
15.4% դեպքերում: 

- Մշակութային լրացուցիչ գիտելիքներ ստանալու հնարավորություններ/խմբակներ և 
այլն. նման խմբակներ առկա չեն եղել հարցված համայնքների 24.1%-ում, իսկ 
ընդհանուր առմամբ դրանց կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը 
գնահատվել է հիմնականում բավարար և լավ՝ համապատասխանաբար 11.6% և 
22.9% դեպքերում: 

- Ժամանցի կազմակերպման հնարավորություններ. նման հաստատությունների 
բացակայությունը ամենամեծ տեսակարար կշիռն է ունեցել մշակութային 
հաստատությունների շարքում՝ դրանք առկա չեն եղել հարցված համայնքների 
33.6%-ում, իսկ այն համայնքներում, որոնցում առկա են եղել, դրանց կողմցի 
մատուցվող ծառայությունների որակը գնահատվել է հիմնականում վատ, 
բավարար և լավ՝ համապատասխանաբար 11%, 12.9%, 12.9%: 
Բնակավայրում սոցիալական ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունները 

հարցված համայնքներում ևս տարբերվել են իրարից՝ կախված դրանց պետական և 
մասնավոր լինելուց: 
- Իրավաբանական խորհրդատվություն մատուցող պետական հաստատություններ 

առկա չեն եղել հարցված համայնքների 35.2%-ում, իսկ այն համայնքներում, 
որոնցում նրանք առկա են եղել, դրանց կողմից մատուցվող ծառայությունների 
որակը հիմնականում գնահատվել է բավարար և լավ՝ համապատասխանաբար 
6.6% և 6.5%: Իրավաբանական խորհրդատվություն մատուցող ոչ պետական 
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կազմակերպությունն առկա չեն եղել հարցված համայնքների 41.9%-ում, իսկ այն 
համայնքներում, որոնցում նրանք առկա են եղել, դրանց կողմից մատուցվող 
ծառայությունների որակը հիմնականում գնահատվել է բավարար և լավ՝ 
համապատասխանաբար 5.1% և 6.9%: 

- Հոգեբանական խորհրդատվություն մատուցող պետական հաստատություններ 
առկա չեն եղել հարցված համայնքների 41.9%-ում, իսկ այն համայնքներում, 
որոնցում նրանք առկա են եղել, դրանց կողմից մատուցվող ծառայությունների 
որակը հիմնականում գնահատվել է բավարար և լավ՝ համապատասխանաբար 
4.1% և 5.6%: Հոգեբանական խորհրդատվություն մատուցող ոչ պետական 
կազմակերպություններ առկա չեն եղել 43.5%-ում, իսկ այն համայնքներում, 
որոնցում նրանք առկա են եղել, դրանց կողմից մատուցվող ծառայությունների 
որակը հիմնականում գնահատվել է բավարար և լավ՝ համապատասխանաբար 
2.9% և 4.4%: 

- Տարեցների առօրյա խնամք և սպասարկում իրականացնող պետական 
հաստատություններ բացակայել են հարցված համայնքների 51.7%-ում, իսկ այն 
համայնքներում, որոնցում դրանք առկա են եղել, մատուցվող ծառայությունների 
որակը կրկին գնահատվել է բավարար և լավ՝ համապաատասխանաբար 6.9% և 
6.8%: Տարեցների առօրյա խնամք և սպասարկում իրականացնող ոչ պետական 
հաստատություններ բացակայել են հարցված համայնքների 60.5%-ում, իսկ այն 
համայնքներում, որոնցում դրանք առկա են եղել, մատուցվող ծառայությունների 
որակը կրկին գնահատվել է բավարար և լավ՝ համապատասխանաբար 2% և 2.4%:  

- Երեխաների առօրյա խնամք և սպասարկում իրականացնող պետական 
հաստատություններ բացակայել են հարցված համայնքների 44.1%-ում, իսկ այն 
համայնքներում, որոնցում դրանք առկա են եղել, մատուցվող ծառայությունների 
որակը կրկին գնահատվել է բավարար և լավ՝ համապատասխանաբար 7.6% և 12%: 
Իսկ միևնույն ծառայությունները մատուցող ոչ պետական հաստատություններ 
բացակայել են հարցված համայնքների 52.8%-ում, իսկ այն համայնքներում, 
որոնցում դրանք առկա են եղել, մատուցվող ծառայությունների որակը կրկին 
գնահատվել է բավարար և լավ՝ համապատասխանաբար 4.9% և 6.1%: 

- Բժշկական տեխնիկական միջոցների և այլ օժանդակ սարքերի տրամադրող 
պետական հաստատություններ առկա չեն եղել հարցված համայնքների 38.9%-ում, 
իսկ այն համայնքներում, որոնցում դրանք առկա են եղել, մատուցված 
ծառայությունների որակը գնահատվել է հիմնականում բավարար և լավ՝ 
համապատասխանաբար 6.2% և 6.3%: Միևնույն ծառայությունը մատուցող ոչ 
պետական հաստատություններ առկա չեն եղել հարցված համայնքների 51.8%-ում, 
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որոնց կողմից ծառայությունների տրամադրումը գնահատվել է հիմնականում 
բավարար և լավ՝ համապատասխանաբար 2.2% և 2%: 

 
3.6 Առողջապահական ծառայություններ, վերարտադրողական առողջության 

պահպանում 
Շարունակելով տարատեսակ ծառայություններ մատուցող հաստատությունների 

առկայության և դրանց կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի գնահատման 
կարևորության թեման, անդրադառնանք նաև առողջապահական ծառայությունների 
հասանելիությանն ու մատչելիությանը հարցված համայնքներում: 

Հարցումն իրականացրած համայնքներում առողջապահական ծառայություններ 
մատուցող հաստատություններ առկա են եղել 92.87%-ում: Ընդ որում, հարկ է նշել, որ 
այն բնակավայրերում, որտեղ առկա են եղել առողջապահական ծառայություններ 
մատուցող հաստատություններ, բնակիչների կողմից 1-5 բալանոց սանդղակով դրանց 
կողմից մատուցված ծառայությունների որակը միջինում գնահատվել է 3.09 միավոր:  

 

Գծանկար 10. Բնակության վայրում առողջապահական ծառայությունների որակի 
գնահատումը 

 
 

Համայնքների 7%-ում առկա չեն եղել բժշկական ծառայություններ մատուցող 
հաստատություններ, իսկ համայնքի բնակիչները առողջական խնդիրների ի հայտ գալու 
դեպքում խնդիրները մեծամասամբ լուծում են մոտակա համայնքների 
բուժհիմնարկներից օգտվելու միջոցով:  
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Գծանկար 11. Առողջապահական խնդիրների լուծման այլընտրանքները 

 
 

Երբևէ իրենց բնակության վայրի կամ մոտակա առողջապահական 
ծառայություններ մատուցող հաստատությունների ծառայություններից օգտված 
քաղաքացիների 17%-ն է միայն շատ լավ գնահատել մատուցվող ծառայությունների 
որակը, 10.4%-ը՝ շատ վատ, 8.5%-ը՝ վատ, 28.2%-ը՝ բավարար, 23.7%-ը՝ լավ: 
Քաղաքացիների կողմից այս գնահատականը վկայում է առողջապահական 
ծառայություններ մատուցող հաստատություններում առկա թերությունների մասին: 

Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ռեսպոնդենտների 46.8%-ի կամ նրանց ընտանիքի 
անդամներից որևէ մեկի մոտ նկատվել են առողջական լուրջ խնդիրներ: Վերոնշյալ 
խնդիրներն առավելապես նկատվել են ընտանիքի չափահաս անդամների՝ 18-62 
տարիքային խմբի մոտ, շուրջ 56.6% դեպքերում, որին հաջորդում է 0-18 տարիքային 
խումբը՝ 20.6%, և 63 և ավելի տարիքային խումբը՝ 14.1%: Ռեսպոնդենտների 44.7%-ը 
խնդիրն ի հայտ գալուց հետո դիմել է բժշկական հաստատություն: Մատուցված 
ծառայությունները եղել են ինչպես վճարովի, այնպես էլ անվճար, ընդ որում բժշկական 
հաստատությունում ծառայություն ստացած քաղաքացիների 23.3%-ն ամբողջովին է 
վճարել ծառայության դիմաց, 8.9%-ը՝ մասնակի, իսկ 12.4%-ը ընդհանրապես վճարում չի 
կատարել: 

Առողջական խնդրի առկայության պարագայում բժշկական հաստատություն չի 
դիմել ռեսպոնդենտների 2.2%-ը, և հիմնավորել է դա միայն դրամական միջոցների 

0 10 20 30 40 50

Օգտվում ենք մոտակա քաղաքի 
բուժհիմնարկներից

Օգտվում ենք մայրաքաղաքի բուժհիմնարկներից

Օգտվում ենք մարզկենտրոնի բուժհիմնարկներից

Օգտվում ենք մոտակա գյուղի ամբուլատորիայից

Օգտվում ենք ավանդական բժշկության 
մեթոդներից 

47.5

25.92

18.51

4.93

1.23



Էջ | 59  
 

սղության կամ ընդհանրապես բացակայության պատճառով՝ 78.4%: Բժշկական 
հաստատություն չեն դիմել նաև այլ հիմնավորումներով, որոնք են՝ 

 ժամանակի սղություն՝ 3.9%-ը, 
 անվստահությունը բուժման արդյունավետության նկատմամբ՝ 5.9%-ը, 
 ավանդական միջոցների են դիմել՝ 3.9%-ը, 
 այլ պատճառներ՝ 7.8%-ը: 
Հետազոտության տեսանկյունից հետաքրքրական էր նաև բժշկական 

հաստատություն չդիմած քաղաքացիների բաշխումն ըստ կրթական մակարդակի, 
ինչպես նաև ըստ կրոնական պատկանելիության: Առողջական խնդիրների 
առկայության դեպքում բժշկական հաստատություն չդիմած քաղաքացիների մեջ մեծ 
տեսակարար կշիռ են կազմել միջնակարգ կրթություն ունեցողները, իսկ դիմածների 
մեջ՝ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդները: 

 

Աղյուսակ 16. Բժշկական հաստատություններ չդիմած քաղաքացիները ըստ 
կրթական մակարդակի 

Կրթությունը Մասնաբաժինը, % 
1. Հիմնական կրթություն 2.0% 
2. Միջնակարգ (լր.) 41.2% 
3. Նախնական մասնագիտական 7.8% 
4. Միջնակարգ մասնագիտական 25.5% 
5. Բարձրագույն մասնագիտական 23.5% 
6. Ընդ. 100.0% 

 
 

Առողջական խնդիրներից զատ կարևորվում է նաև ՎԱ պահպանման հետ 
կապված ծառայությունների մասին բնակչության իրազեկվածությունը, 
հասանելիությունը, մատչելիություն, որակը: 

Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ՎԱ պահպանման ծառայություններից, ինչպիսիք 
են նախնական (նախաամուսնական) բուժզննում, ՈւՁՀ (ЭХО), հղիության արհեստական 
ընդհատում, արհեստական բեղմնավորում, սեռավարակների ախտորոշում և այլն, 
օգտվել է հարցված համայնքների ռեսպոնդենտների միայն 29.6%-ը, չի օգտվել 69.6%-ը, 
հրաժարվել է պատասխանել 0.8%-ը:  

Ընդ որում, միջազգային պրակտիկայում գրանցված նորմ է կնոջ և տղամարդու 
կողմից տարեկան գոնե մեկ անգամ բուժզննում անցնելը, ինչը կարող է նպաստել 
խնդրի վաղաժամ հայտնաբերմանն ու հնարավոր բացասական ելքերի կանխմանը:  
Ռեսպոնդենտների շրջանում բացարձակ մեծամասնություն են կազմում վերջին մեկ 
տարվա ընթացքում ՎԱ պահպանման վճարովի ծառայություններից չօգտված 
քաղաքացիները, որոնք իրենց նման վարքագիծը հիմնավորել են հետևյալ կերպ. 
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 կարծում եմ կարիքը չի եղել՝ 59.9%-ը, 
 սահմանված սակագները հարմար չեն մեր ընտանիքի ներկա բյուջեի համար՝ 

3.3%, 
 ցանկություն չունեմ՝ 2.5%, 
 վստահ չեմ բուժման արդյունավետության նկատմամբ՝ 1.3%: 

Ընդ որում գոնե մեկ երեխա ունեցող և վերարտադրողական տարիքում գտնվող 
կանայք ևս զերծ են մնացել այդ ծառայություններին դիմելուց:  

Որպես հիպոթեզ ընդունելով այն, որ ՎԱ պահպանման ծառայություններից պետք է 
օգտվեն հատկապես մեկ կամ երկու երեխա ունեցող կամ երեխա չունեցող կանայք, 
դետերմինացիայի գործակիցը հաստատում է հիպոթեզը՝ կազմելով 0.136:  

Ըստ հետաքրքրության, հաջորդ հիպոթեզը՝ հարցվողների տարիքի և վերջին մեկ 
տարում ՎԱ պահպանման վճարովի ծառայությունից դիմելու միջև եղած կապի 
բացահայտումն էր, որը չունի էական ինտենսիվություն՝ դետերմինացիայի գործակիցը 
կազմում է 0.225:  

Նման պատկերն, անշուշտ պարունակում է ահազանգ: Բնակչության շրջանում չկա 
ՎԱ պահպանման վերաբերյալ իրազեկվածության անհրաժեշտ մակարդակ: 
Հատկապես գյուղական համայնքների բնակչությունը հիմնականում դիմում է բժշկական 
հաստատություն հիվանդությունների սուր արտահայտված լինելու դեպքում: Այդ 
պատճառով կարևորվում է պետական քաղաքականության կարգավորման 
շրջանակներում իրականացնել նախնական բուժզննումներ, ինչպես նաև տարեկան 
գոնե մեկ անգամ անցնել ախտորոշիչ լաբորատոր ստուգում՝ սահմանված 
հիվանդությունների կանխման և զարգացման խոչընդոտման նպատակով: 

Այն ռեսպոնդենտները, որոնք վերջին մեկ տարվա ընթացքում օգտվել են 
վերոնշյալ ծառայություններից, հիմնականում օգտվել են ուլտրաձայնային 
հետազոտությունից (ЭХО)` 25.5%, նախաամուսնական բուժզննում՝ 6.8%, 
սեռավարակների ախտորոշում՝ 1.3%: Մատուցված ծառայությունների դիմաց 
քաղաքացիների 12.1%-ը չի վճարել, իսկ 16.9%-ը կատարել է վճարում: Մատուցված 
ծառայությունների որակը հիմնականում գնահատվել է լավ՝ 1-5 բալանոց սանդղակի 
4.02 միավորի շրջակայքում: Ընդ որում, քաղաքացիների 0.7%-ը գնահատել է շատ վատ, 
1.1%-ը՝ վատ, 4.7%-ը՝ բավարար, 10.8%-ը՝ լավ, 11.4%-ը՝ շատ լավ: 

ՎԱ-ի պահպանման և ՎՎ-ի ամենակարևոր ուղղությունն է հանդիսանում 
ծնելիությունը: Այդ պատճառով խիստ կարևորվում է բժշկական հաստատություններում 
ծննդօգնությունը հավուր պատշաճի կազմակերպման համար սարքավորումների 
հագեցվածությունը, մատուցվող ծառայությունների որակը և հասանելիությունը:  

Հարցված համայնքներում հղիներին մատուցվող ծառայությունների որակը 
միջինում գնահատվել է բավարար՝ 1-5 բալանոց սանդղակի 3.21 միավորի շրջակայքում: 
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Ընդ որում, ծառայություններից օգտված քաղաքացիների 5.9%-ը գնահատել է շատ 
վատ, 5%-ը՝ վատ, 19%-ը՝ բավարար, 22.1%-ը՝ լավ, 17.1%-ը՝ շատ լավ: 

Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ծննդօգնության հետ կապված ծառայությունների 
համար դիմել է ռեսպոնդենտների 14.6%-ը, ընդ որում նրանց 41.6%-ը ծննօգնության 
դիմաց կատարել է վճարում: Վճարումը կատարվել է հիմնականում բուժօգնության 
համար՝ 71.4% դեպքերում, առանձին հիվանդասենյակի համար՝ 71.1% դեպքերում: 
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3.7 Ընտանեկան արժեքներ, ամուսնական և վերարտադրողական կողմնորոշումներ, 
շարժառիթներ (դրական և բացասական) 

Հետազոտության տվյալների համաձայն, ՏՏ-երի 72.8%-ը հակված չէ այն 
կարծիքին, որ մեծ թվով երեխաներ ունենում են նյութապես ապահովված 
ընտանիքները: Այլ ընդհակառակը, պնդում են, որ առավել ապահովված ընտանիքները 
հակված են սակավածնության՝ այն է, մեկ կամ երկու երեխա ունենալուն: 

Ընտանիքում երեխաների թվի վերաբերյալ որոշումների կայացման վրա ազդում 
են բազում գործոններ: Հաճախ, հատկապես ՀՀ գյուղական համայնքներում, որոնցում 
ընտանիքներն առանձնանում են առավել պահպանողական և առավել ավանդապահ 
վարքագծով, ընտանիքում երեխաների փաստացի և ցանկալի թվի, ինչպես նաև 
հերթական հաջորդ երեխայի ծնվելու կամ ծնունդից հրաժարվելու որոշման մեջ իրենց 
ներդրում են ունենում նաև ամուսնական զույգի ծնողների՝ միջնորդավորված կամ 
ուղղակիորեն:  

Ընտանիքի կնոջ և ամուսնու ծնողների կարծիքները նույնական են և 
մեծամասամբ հակված են երեք երեխա ունենալուն՝ համապատասխանաբար 29.1% և 
29.2% դեպքերում: 

Ընտանիքի կանայք և ամուսինները ևս առավելապես հակված են երեք երեխա 
ունենալուն՝ համապատասխանաբար 42.8% և 38.6% դեպքերում: Սա փաստում է այն, 
որ երեխաների ցանկալի թիվը ընտանիքներում հիմնականում երեքն է, սակայն ինչպես 
պաշտոնական վիճակագրության տվյալներն են վկայում, ըստ ծնելիության կարգի 
առավել մեծ թիվ են կազմում առաջին և երկրորդ երեխաները: Ընդ որում, օրինակ 
2016թ.-ին ընդհանուր ծնվածների թվի մեջ 80.7%-ը ըստ կարգի կազմել են հենց առաջին 
և երկրորդ երեխաները, 18.5%-ը՝ երրորդ և չորրորդ երեխաները: 

 

Աղյուսակ 18. Երեխաների ցանկալի թվի վերաբերյալ հիմնավորումները 
Հիմնական հիմնավորումները Մասնաբաժինը, % 

1. ԴՊ 7.4% 
2. Որովհետև այդպես է ընդունված հայկական միջավայրում 12.0% 
3. Որովհետև այդպես է ընդունված իմ ծնողների ընտանիքում և 

ցանկանում եմ շարունակել այս ավանդույթը 
6.0% 

4. Շատ երեխաների առկայությունը ապահովում է ընտանիքի 
կայունությունը 

27.3% 

5. Դա ժամանակի թելադրանքն է 9.7% 
6. Կարիերայի ավելի մեծ հնարավորություններ է ստեղծում .3% 
7. Կարիերայի համար ժամանակը չի բավարարում .2% 
8. Հնարավորություն է տալիս ավելի ազատ ապրել .8% 
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Հիմնական հիմնավորումները Մասնաբաժինը, % 

9. Հնարավորություն է տալիս պահպանել ամուսինների նորմալ 
փոխհարաբերությունները 

1.6% 

10. Հնարավորություն է տալիս առավել արդյունավետ կազմակերպել 
երեխայի դաստիարակության գործընթացը 

15.7% 

11. Այլ 19.0% 

 

Հակասական է այն փաստը, որ չնայած այն հանգամանքին, որ ամուսնական 
զույգի մոտ երեխաների ցանկալի թիվն երեք և ավելին է, այնուամենայնիվ նրանց 
մեծամասնությունը այլևս չի պլանավորում երեխա ունենալ՝ 63.8%:  

 

Աղյուսակ 19. Առաջիկայում երեխա չունենալու հիմնավորումները 
Հնարավոր հիմնավորումները Մասնաբաժինը, % 

1. ՀՊ 0.3% 
2. ԴՊ 0.9% 
3. ուսում 0.44% 
4. կարիերա 0.45% 
5. տեղափոխություն այլ բնակավայր հանրապետության ներսում 1.05% 
6. մտադրված ենք մեկնել հանրապետությունից 9.72% 
7. ներընտանեկան հարաբերություններ 0.09% 
8. ամուսինների առողջական խնդիրներ 2.51% 
9. ամուսնու կամ կնոջ բացակայությունը 0.32% 
10. ընտանիքի սոցիալական-տնտեսական վիճակ 6.11% 
11. ընտանիքի բնակարանային պայմաննե 2.57% 
12. ամուսինը կամ կինը չի ցանկանում 1.13% 
13. չենք կարող երեխային լավ ապագա ապահովել 2.30% 
14. ամուսնու կամ կնոջ ծնողները չեն ցանկանում 0.11% 
15. նոր ենք երեխա ունեցել 0.99% 
16. թիվը բավարար է 9.59% 
17. այլ 2.32% 

 

Հարցվածների շրջանում հնչել են նաև պատճառաբանություններ, որոնք կապված 
են եղել ՎԱ հետ կապված խնդիրների հետ: Պատճառաբանություններից ամենամեծ 
տեսակարար կշիռն ունեն ՀՀ-ից մեկնելու մտադրություն ունեցող անձինք՝ 9.72%, և 
սոցիալ-տնտեսական պայմանների պատճառով երեխայի ծնունդը հետաձգող 
քաղաքացիները՝ 6.11%: 

Առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում երեխա է պլանավորում ունենալ 10.5%-ը, իսկ 
առաջիկա երեք տարիների ընթացքում երեխա է պլանավորում ունենալ 5.1%-ը: Ընդ 
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որում հաջորդ երեխան ունենալու որոշումը հիմնականում կայացնում են ամուսինն ու 
կինը համատեղ՝ 73% դեպքերում: Ընդ որում, հաշվի առնելով կացարանի առկայությունն 
ու վերջինիս կոմունալ կենցաղային հարմարությունները, առաջիկայում երեխա 
ունենալու վերաբերյալ որոշումը ևս տատանվում է: Առաջիկա մեկ տարում երեխա է 
պլանավորում ունենալ սեփական բնակարան ունեցողների 78.9%-ը, իսկ ավելի ուշ, քան 
երեք տարին՝ 79.6%-ը: 

 

Աղյուսակ 20. Երեխա ունենալու մտադրությունն ըստ կացարանի սեփականության ձևի 
 

Պատկանո՞ւմ է արդյոք կացարանը Ձեր ընտանիքին թե՞ այն վարձակալված է 

  
  

Սեփական է Վարձակալվա
ծ է 

մասնավորից 

Գերատեսչա
կան է 

Օգտագործվում է 
անվարձահատույց 

Այլ 

Պ
լա

նա
վո

րո
ւմ

 ե
ք 

ա
րդ

յո
՞ք

 ա
ռա

ջի
կա

յո
ւմ

 ե
րե

խ
ա

 ո
ւն

են
ա

լ  

ԴՊ 129 10 2 9 1 

85.4% 6.6% 1.3% 6.0% .7% 

ՀՊ 2 0 0 0 0 

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Այո, 
առաջի
կա 1 
տարու
մ 

191 39 0 11 1 

78.9% 16.1% 0.0% 4.5% .4% 

Այո, 
առաջի
կա 2 
տարու
մ 

105 15 1 11 2 

78.4% 11.2% .7% 8.2% 1.5% 

Այո, 
առաջի
կա 3 
տարու
մ 

92 18 1 6 0 

78.6% 15.4% .9% 5.1% 0.0% 

Ավելի 
ուշ, 
քան 3 
տարին 

148 28 1 9 0 

79.6% 15.1% .5% 4.8% 0.0% 

Ոչ 1236 141 7 78 6 

84.1% 9.6% .5% 5.3% .4% 

Ընդամենը 82.7% 10.9% .5% 5.4% .4% 
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Աղյուսակ 21. Առաջիկա տարիների երեխա ունենալու մտադրություն ունեցողները 

ըստ պետական միջամտության ակնկալիքի 
 
 

Չեմ 
ակնկալում 

1-33% 34-
66% 

67-
100% 

Ընդամենը 

Պ
լա

նա
վո

րո
ւմ

 ե
ք 

ա
րդ

յո
՞ք

 
ա

ռա
ջի

կա
յո

ւմ
 ե

րե
խ

ա
 

ու
նե

նա
լ. 

Այո, առաջիկա 1 
տարում 

176 40 6 1 223 

40.1% 36.0% 19.4% 33.3% 38.2% 

Այո, առաջիկա 2 
տարում 

80 23 7 2 112 

18.2% 20.7% 22.6% 66.7% 19.2% 

Այո, առաջիկա 3 
տարում 

71 19 9 0 99 

16.2% 17.1% 29.0% 0.0% 17.0% 

Ավելի ուշ, քան 3 
տարին 

112 29 9 0 150 

25.5% 26.1% 29.0% 0.0% 25.7% 

Ընդամենը 439 111 31 3 584 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

Հարցված ՏՏ-երը հիմնականում պատրաստ են եղել կատարել երեխայի խնամքի 
հետ կապված ծախսերը՝ թե ամբողջովին, թե մասնակիորեն՝ 26.6%: Երեխայի խնամքի 
հետ կապված ծախսերը հիմնականում պլանավորում են հոգալ տարբեր աղբյուրներով՝ 
այդ թվում պետական աջակցությամբ և հարազատների օգնությամբ: Երեխայի խնամքի 
հետ կապված ծախսերը ի վիճակի չեն կատարել 1.1%: 

 

Աղյուսակ 22. Երեխայի ծննդյան հետ կապված ծախսերը հոգալու աղբյուրները 
Ծախսերի հատուցման աղբյուրները Ծախսերի հատուցման 

տոկոսը 

1. Սեփական միջոցներով 74.5% 
2. Հարազատների աջակցությամբ 15.5% 
3. Պետության աջակցությամբ 5.8% 
4. Այլ աղբյուրներ 4.2% 

 

Ընդ որում ամուսնական զույգի կողմից երեխայի խնամքի հետ կապված ծախսերը 
հոգալու տեսանկյունից կարծիքներն ու պատրաստակամությունը ևս տարբեր է: 

 

Աղյուսակ 23. Երեխայի ծնունդի հետ կապված ծախսերի պատրաստակամությունը 
ըստ սեռի 

  
  

Սեռը Ընդամենը 

Արական Իգական 

Պ
ա

տ
ր

ա
ս Չեմ պատրաստվում  0 6 6 

0.0% 1.3% 1.0% 
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1-33 % 5 12 17 
4.4% 2.6% 2.9% 

34-66 % 24 133 157 
21.1% 28.3% 26.9% 

67-100 % 85 319 404 
74.6% 67.9% 69.2% 

Ընդամենը 114 470 584 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

Հետաքրքրական է՝ ընտանիքում տարբեր կենցաղային, առողջական խնդիրներին 
վերաբերող և այլ որոշումների կայացման հարցում ընտանիքի անդամների կամ 
ազգակիցների ազդեցությունը:  

Հետազոտության տվյալներով երեխայի դաստիարակության հետ կապված 
որոշումները հիմնականում կայացնում են ամուսինն ու կինը համատեղ՝ 64.1% 
դեպքերում: Հետաքրքրական է այն փաստը, որ դեռևս ՀՀ-ում ընտանիքներում կա 
երեխայի դաստիարակության վերաբերյալ որոշումների կայացմանը ընտանիքի բոլոր 
անդամների կարծիքները հաշվի առնելու միտումը, այս տարբերակը կիրառվել է 
հարցվածների շուրջ 11.3% դեպքերում: Համանման ձևով, երեխայի կրթության հետ 
կապված որոշումները ևս մեծամասամբ կայացվում են կինն և ամուսինը համատեղ՝ 
57.9%-ը, իսկ ընտանիքի բոլոր անդամների կարծիքը հաշվի են առնում ՏՏ-երի 10.4%-ը: 
Երեխաների ամուսնության հետ կապված որոշումներին մասնակցություն են ունենում՝ 
կրկին կինն ու ամուսինը՝ 26.9%: 

Կենցաղային կարևոր և երկրորդային հարցերի վերաբերյալ որոշումները 
կայացնում են ամուսինն ու կինը համատեղ՝ համապատասխանաբար 53.8% և 49% 
դեպքերում, իսկ ամուսիններին վերաբերող որոշումները կայացնում են մեծամասամբ 
ամուսինն ու կինը համատեղ՝ 86.7%: Ընտանիքում խոշոր գնումների հետ կապված 
որոշումները կայացնում են կրկին ամուսինն ու կինը համատեղ՝ 52.4% դեպքերում, իսկ 
ընտանիքի բոլոր անդամների կարծիքները հաշվի են առնվում 25.1% դեպքերում: 

Հղիության արհեստական ընդհատման հետ կապված որոշումները հիմնականում 
կայացնում են ամուսինն ու կինը համատեղ՝ 46.7% դեպքերում: Ցուցանիշը բավարար, 
բայց գոհացնող չէ, այն տեսանկյունից, որ դեռևս կան ընտանիքներ, որոնցում ՎՎ-ի 
այսչափ խիստ անձնական թեմաների վերաբերյալ որոշումը կայացնում են ընտանիքի 
այլ անդամներ: 

Հերթական երեխայի պլանավորման վրա առավել մեծ ազդեցություն և 
առաջնահերթ լուծման կարիք ունեցող խնդիրների մեջ ՏՏ-երի կարծիքով առանձնանում 
են նրանք, որոնք ունեն պետության միջամտության կարիք (գծանկար 12):  
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Գծանկար 12. Առաջիկայում երեխայի պլանավորման համար պետության 

միջամտության անհրաժեշտություն ունեցող խնդիրները

 
 

 Համաձայն ՏՏ-երի կողմից տրված պատասխանների՝ հերթական երեխան 
ունենալու որոշման կայացման հարցում պետության միջամտությունն առավել 
կարևորվում է հարմար աշխատանքով ապահովելու և ֆինանսական օգնության՝ 
երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի և մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի 
նպաստի տեսքով, տրամադրման հարցում: 

Ինչպես նշվել էր՝ երեխաների ցանկալի թիվն ամուսնական զույգերի համար՝ կնոջ 
դեպքում 42.8%, ամուսնու դեպքում 38.6%, երեքն է: Սակայն երրորդ երեխան ունենալու 
վերաբերյալ որոշումն ամուսնական զույգերի մեծ մասը հետաձգում է տարբեր 
հիմնավորումներով (աղյուսակ 24), և պատրաստ են երրորդ երեխա ունենալու 
վերաբերյալ որոշում կայացնել պետության կողմից իրատեսական աջակցության 
տրամադրման և խթանման դեպքում:  
 

Աղյուսակ 24. Ընտանիքում առնվազն երեք երեխա ունենալուն ուղղված 
պետական աջակցության տեսակները 

16.62%
3.97%

10.17%

10.85%

8.64%9.34%

6.92%

17.5%

3.32%
7.17%

5.44%

Ֆինանսական աջակցություն 

Բնաիրային օգնության տրամադրում

Արտոնյալ պայմաններով բնակարանի ձեռք բերման 

Բնակարանային պայմանների բարելավման

Կենցաղային պայմանների բավարարման

Աշխատանքի և երեխայի խնամքի համատեղման

Տնային եկամտաբեր գործունեության հնարավորություններ

Հարմար աշխատանքով ապահովման

Մշակութային 

Առողջապահական

Կրթական
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Ձեռնարկվող քայլերը Մասնաբաժինը, % 

1. Աշխատատեղերի ավելացում 27.25% 
2. Երեխայի խնամքի հետ կապված աշխատող մայրերին կրճատ 

աշխատաժամանակի ապահովում վարձատրության չափի 
պահպանմամբ 

9.6% 

3. Առողջապահական որակյալ ծառայությունների մատչելիության 
ապահովում  

9.31% 

4. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափի ավելացում 9.1% 
5. Այլ 8.5% 
6. Աշխատանքի և երեխայի խնամքի միաժամանակյա իրականացման 

համար հնարավոր այլընտրանքների կիրառում  
7.37% 

7. Նախակրթական և կրթական ծառայությունների մատչելիության 
ապահովում  

6.5% 

8. Հետծննդյան արձակուրդի վճարովի ժամկետի երկարացում  6.4% 
9. Բնակության վայրում սոցիալ-մշակութային կյանքի աշխուժացում 6.3% 
10. Ընտանեկան բիզնես ունենալու պարագայում երրորդ երեխայից սկսած 

հարկային արտոնությունների տրամադրում 
3.61% 

11. Հետծննդյան արձակուրդի ժամկետի լրանալուց հետո 
մասնագիտական հմտությունների կորստի վերականգնում անվճար 
վերապատրաստումների միջոցով 

2% 

12. Ընտանիքում երեխաներին խնամող չունենալու կամ 
անհրաժեշտություն առաջանալու պարագայում անչափահաս երեխա 
ունեցող մայրերին տնային պայմաններում եկամտաբեր 
գործունեությամբ զբաղվելու պայմանների ստեղծում։  

1.55% 

13. Ընտանիքներին գյուղական վայրերում երեխաների թվաքանակից 
կախված անասունների, գյուղատնտեսական փոքր տեխնիկայի 
արտոնյալ պայմաններով կամ անվճար տրամադրում 

1.42% 

14. Ընտանիքներին ընտանեկան բիզնեսով զբաղվելու, կամ ունեցած 
բիզնեսը զարգացնելու համար երեխաների թվաքանակից կախված 
երկարաժամկետ արտոնյալ պայմաններով գյուղատնտեսական կամ 
բիզնես վարկերի տրամադրում 

1.01% 

15. Հեռահաղորդակցության ժամանակակից միջոցներից օգտվելու 
մատչելի հնարավորությունների ստեղծում 

0.11% 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակից՝ ՏՏ-երը պետության կողմից հիմնականում 
ակնկալում են զբաղվածության կարգավորում և աշխատատեղերի ստեղծում՝ 29.25%:  

Հնչած պատասխաններից հաջորդն ըստ հանդիպման հաճախականության՝ 
առնչվում է երեխայի խնամքի և խնամքն իրականացնող հաստատությունների ու 
պայմանների հետ, որը հնչած պատասխանների մեջ ունի 15.35% մասնաբաժին, որին 
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հաջորդում է երեխայի խնամքի հետ կապված աշխատող մայրերին վարձատրության 
չափի պահպանմամբ կրճատ աշխատաժամանակի ապահովումը ՝ 9.6%, և 
առողջապահական որակյալ ծառայությունների մատչելիության ապահովումը՝ 9.31%: 

Այսպիսով, կարելի է փաստել, որ ռեսպոնդենտների շրջանում առաջիկա 1, 2 և 3 
տարիների ընթացքում երեխա է պլանավորում ունենալ ռեսպոնդենտների 21.42%-ը: 
Այլևս երեխա ունենալու պլաններ չունի ռեսպոնդնետների 63.8%-ը, ինչն էլ 
հիմնականում հանդիսանում է սոցիալ-տնտեսական վատ պայմանների, 
բնակարանային պայմանների, առողջական խնդիրների և ՀՀ-ն լքելու մտադրության 
պատճառով՝ 18.34%:  

 
  



Էջ | 70  
 

 
4. Հայաստանում միգրացիոն տրամադրվածության հիմնական գործոնների 

վերլուծություն 
 
4.1 Միգրացիոն միտումների իրավիճակային նկարագրություն 
 

Դիտարկենք վերջին 120 տարվա ընթացքում ՀՀ մշտական բնակչության 
թվաքանակի փոփոխությունները: Աղյուսակ 25-ի տվյալները վերլուծելով, կարելի է 
նկատել, որ բնակչության թվաքանակի փոփոխության 120-ամյա պատմության 
ընթացքում փաստացի կտրուկ աճ տեղի է ունեցել 1959-1970թթ. ընթացքում, ինչը 
հուսադրող է ժողովրդագրական իրավիճակի հետագա բարելավումների, 
մասնավորապես բնակչության թվաքանակի ավելացման հետագա գործադրումների 
իմաստով: 
 

Աղյուսակ 25. 120 տարվա ընթացքում ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակի 
փոփոխությունները 

Ժամանակահատված Մշտական բնակչության թվաքանակ 
(մարդ) 

1897թ. համառուսական մարդահամար շուրջ 830.000 

1926թ. մարդահամար 881.920 

1939թ. մարդահամար 1,282.3 

1959թ. մարդահամար 1,763.1 

1970թ. մարդահամար 2,491.8 

1979թ. մարդահամար 3,037.2 

1989թ. մարդահամար 3,304.7 

2001թ. մարդահամար 3,213.1 

2011թ. մարդահամար 3,018.8 

2017թ. հունվարի 1 2 986.5 

 

1980–1990-ական թվականների սահմանագլխին Հայաստանում տեղի ունեցած 
արտակարգ իրադարձությունները, ինչպես նաև քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական 
բնույթի արմատական վերափոխումները չէին կարող չազդել բնակչության 
վերարտադրության գործընթացի և հատկապես միգրացիայի վրա: Միայն 1989–1990 
թթ. ընթացքում Հայաստանի բնակչության միգրացիոն շրջանառությունը գերազանցեց 1 
մլն մարդը, իսկ արտաքին միգրացիայի շրջանառության գործակիցը կազմեց տարեկան 
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150 պրոմիլ` գերազանցելով 1980-ական թվականների մակարդակն առնվազն 10 
անգամ: Այս հանգամանքը գնահատելով որպես հանրապետության արտաքին 
միգրացիոն իրադրության կայունության հիմքերի քայքայման սկիզբ` միաժամանակ 
նշենք, որ այդ ընթացքում ունեցավ 150−170 հազար մարդու մեխանիկական հավելաճ: 
Իրադարձությունների հետագա ընթացքը ոչ միայն չէր կարող նպաստել Հայաստանի 
Հանրապետության ժողովրդագրական իրադրության (այդ թվում` արտաքին 
միգրացիայի) կայունության վերականգնմանը, այլև դրա կորուստը դարձրեց 
անդառնալի: Տնտեսական ու սոցիալական ոլորտների գրեթե կաթվածահար վիճակը, 
մարդկանց սովորական կենսաձևի հիմքերի քայքայումը, աղետի գոտու արագ 
վերականգնման հույսի կորուստը, բնակչության զանգվածային աղքատացումը, ըստ 
էության, անխուսափելի դարձրին ոչ միայն զանգվածային միգրացիոն ալիքների 
ձևավորումը, այլև ներգաղթի նկատմամբ արտագաղթի ալիքի ճնշող գերակշռումը22: 
Ընդ որում, արտագաղթի ալիքն այնքան նշանակալից էր, որ դրա որակական ու 
քանակական ցուցիչներն արդեն իսկ վերաճել էին ժողովրդագրական այլ 
գործընթացների` ծնելիության, մահացության, ամուսնության և ամուսնալուծության 
շարժի վրա ազդող ինքնուրույն գործոնի: Պաշտոնական վիճակագրության տվյալներով 
ՀՀ առկա բնակչության թվաքանակը վերջին քսան տարիներին (1991−2011 թթ.) նվազել 
է 21.3%-ով կամ 777.1 հազ. մարդով, ընդ որում դա պայմանավորված է եղել միայն 
արտաքին միգրացիայի բացասական մնացորդով` 1120.3 հազ. մարդ, քանի որ նշված 
ժամանակաշրջանում բնական հավելաճի շնորհիվ բնակչության թվաքանակն ավելացել 
է 343.2 հազ. մարդով:  

Աշխատանքային և մշտական միգրացիոն գործընթացները 2013-2016թթ. 
Չնայած 2013թ. ՀՀ տնտեսական իրավիճակի որոշակի կայունացմանը 

արտագաղթը Հայաստանից ոչ միայն չնվազեց, այլև ի հայտ եկան դրա մշտականի 
վերածվելու բավականին ցայտուն դրսևորումներ: Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ 
2013-2016թթ. ամբողջ ընթացքում ՀՀ արտաքին միգրացիոն շրջանառության 
բացասական մնացորդի գումարային մեծությունը կազմել է մոտ 150 հազար մարդ: Ընդ 
որում այդ ցուցանիշի 53%-ը կազմել են անվերադարձ մեկնած մեր հայրենակիցները, 
կամ 150 հազարի մոտ 80 հազարը: Ընդ որում, իրականացված հետազոտությունները 
ցույց են տալիս, որ 2016թ. ի տարբերություն 2015թ. մշտական միգրացիայի ցուցանիշն 
աճել է 3%-ով: Աշխատանքային միգրացիայի մնացորդը 2013-2016թթ. կազմել է -60 
հազար մարդ կամ ընդհանուրի 40.4%-ը: Սա այն աշխատանքային միգրանտներն են, 
որոնք ելակետային երկրում մնացել են 1 տարուց ավելի, իսկ այլ միգրացիոն հոսքերը 
կազմել են -10 հազար մարդ կամ ընդհանուր բացասական ցուցանիշի 7%-ը: 
                         
22 Զոյա Թադևոսյան և ուրիշներ, Արտագնա աշխատանքային միգրացիա. գնահատականներ և մտորումներ. 
http://media.asue.am/upload/amberd_matenagrer/Tadevosyan.pdf  
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2014թ. Հայաստանի միգրացիոն գործընթացների վրա էական ազդեցություն 
գործեցին ուկրաինական ճգնաժամը, Ղրիմի միացման հետևանքով Ռուսաստանի դեմ 
սահմանված տնտեսական պատժամիջոցները, ինչպես նաև համաշխարհային 
շուկաներում նավթի և գազի գների կտրուկ գնանկումը: 2015թ. ՀՀ հիմնական 
միգրացիոն գործընկերոջ՝ Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական իրավիճակի 
վատթարացումը, աշխատատեղերի կրճատումը, ռուբլու մոտ երկուանգամյա 
արժեզրկումը, ինչպես նաև ՌԴ-ում խստացված միգրացիոն օրենսդրությունը ստիպեց 
ՀՀ աշխատանքային միգրանտների որոշ մասին վերադառնալ Հայաստան, ինչպես նաև 
զգալի թվով պոտենցիալ միգրանտների ձեռնպահ պահեցին այնտեղ մեկնելուց: Սրա 
արդյունքում նաև 2016թ.՝ ի տարբերություն 2015-ի, միգրացիոն գործընթացներում ՀՀ 
ՏՏ-երի ներառվածությունը նվազել է 33.8%-ից մինչև 31.6%-ի: 

Թեև 2013թ. միգրացիոն բացասական սալդոն ի տարբերություն 2012թ. նվազեց 
30%-ով և կազմեց -31.2 մարդ, սակայն 2014թ.՝ -41.7 հազար, 2015թ. -43.4 հազար և 
2016թ. գրանցված -48.2 հազար միգրացիայի բացասական սալդոն հուշում է, որ 
միգրացիոն գործընթացները Հայաստանում էլ ավելի սուր բնույթ են ընդունում: 
Կրկին առաջնային են դառնում աշխատանքային-տնտեսական շարժառիթներով 
ծրագրավորված մեկնումները և ավելորդ չէ նշել, որ 2015թ. համեմատ 2016թ. 
Հայաստանից աշխատանքի նպատակով մեկնողների մասնաբաժինը 49.9%-ից դարձել 
է 59.4%: Առավել բարձր արտագաղթի ներուժ են պարունակում ՀՀ քաղաքացի 
հանդիսացող 25-54 տարեկանների խումբը: Իսկ սա խոսում է այն մասին, որ 2009թ. 
տնտեսական ճգնաժամից 8 տարի անց էլ, Հայաստանում չեն ստեղծվել տնտեսական 
աճի ապահովման կայուն նախադրյալներ և ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են 
Հայաստանից ներգրավվում միգրացիոն գործընթացներում: 

Անցկացված հետազոտությունները23 նաև փաստում են, որ պոտենցիալ 
միգրանտներին Հայաստանից չմեկնելու համար բավարար կլիներ ամսական մոտ 300 
հազար ՀՀ դրամ զուտ եկամուտը, ինչը Հայաստանի անվանական 189000 դրամ և զուտ 
130000 դրամ աշխատավարձերին գերազանցում է համապատասխանաբար 1.6 և 2.4 
անգամ: Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ Հայաստանում աշխատանքի առկայությունը 
դեռևս բավարար պայման չէ, որպեսզի մարդը չմտածի արտագաղթի մասին: Եվ 
Հայաստանի աշխատաշուկայի կարևոր ուղեցույց է նաև այն հանգամանքը, որ 
աշխատունակ տարիքում գտնվող մարդկանցից 10-ից 1-ի համար Հայաստանը չի 
հանդիսանում մշտական աշխատավայր: 

                         
23 Արտակ Մարկոսյան, Պ.գ.թ. ժողովրդագետ «Ժողովրդավարություն, անվտանգություն և արտաքին քաղաքականություն» ծրագիր 
(NED), Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտ (ՄԱՀՀԻ) 
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Մյուս կողմից խնդրահարույց է մնում այն փաստը, որ անկախությունից ի վեր լուրջ 
բարդություն է իրենից ներկայացնում աշխատանքային միգրացիայի կանոնակարգումը: 
Քանի որ հայ միգրանտների աշխատանքային հիմնական երկիր է հանդիսանում 
Ռուսաստանի Դաշնությունը, չեն կնքվել և կանոնակարգվել այնպիսի պայմանագրեր, 
որի արդյունքում հնարավոր կլիներ կազմակերպել օրինական աշխատանքային 
միգրացիա: Դա կլուծեր ինչպես հայ միգրանտների աշխատանքային պաշտպանության 
հարցը, այնպես էլ հնարավորություն կընձեռեր այդ մարդկանց լուծելու իրենց 
աշխատանքային տարիների և կենսաթոշակային խնդիրները և կարևոր գործոն 
կհանդիսանար նրանց Հայաստանում պահելու համար: 

Մտահոգիչ է այն փաստը, որ միգրացիոն տրամադրություններում ի հայտ են 
գալիս նոր երևույթներ: Այսպես, բարձրագույն կրթություն և միջին ու միջինից բարձր 
կենսամակարդակ ունեցող ունեցող ՀՀ քաղաքացիների մոտ մեծացել է արտագաղթելու 
հավանականությունը, որը կարող է սկիզբ հանդիսանալ նոր ուղեղների արտահոսքի 
համար, ինչպես դա տեղի ունեցավ 20-րդ դարի 90-ական թթ.: 

Բարելավման նշաններ ցույց չի տալիս նաև Հայաստանի բիզնես միջավայրը: Եվ 
եթե Հայաստանում բիզնես գործունեություն ծավալող գործարարները դեռևս 
շարունակում են իրենց գործունեությունը Հայաստանում, ապա դա ոչ թե բիզնեսի 
վարման պայմաններն են լավացել, այլ գործարարների մեծ մասին արտագաղթելու 
մտադրությունից հեռու է պահում հիմնականում ՌԴ-ում բիզնես գործունեություն 
ծավալելու համար անբարենպաստ տնտեսական իրավիճակը: Դանդաղ, սակայն 
հաստատուն կերպով շարունակվում է միգրացիոն արտահոսքի ծավալների աճը, որը 
2015-2016թթ. կազմել է միջինում 37,5 մարդ, 2012-2014թթ. 35 հազարի դիմաց: Եվ 
նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությունն է փաստում, որ 2016թ. տվյալներով մոտ 24 
հազար ՀՀ քաղաքացիներ դուրս են եկել ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրից և 
մեկնել արտերկիր մշտական բնակության: 

Միայն 2015թ. Հայաստանից 2500 ՀՀ քաղաքացի է շահել ամերիկյան “Գրին 
քարտ” և մեկնել Հայաստանից: Արևելյան Եվրոպայի երկրների ցանկում Հայաստանը 4-
րդ տեղում է ամերիկյան «Գրին քարտի խաղարկության մասնակիցների թվաքանակով՝ 
տարեկան մոտ 60 հազար մարդ: 

Ի լրումն վերոնշյալի հայտ են եկել արտագաղթի նոր տարատեսակներ: Բազմաթիվ 
հայաստանցի 22-30 տարեկան երիտասարդներ հարսնացուներ են որոնում ՌԴ-ում և 
այլ երկրներում ամուսնանալու և մշտական բնակության մեկնելու համար: Միգրացիայի 
մի տեսակ էլ կարող է այն դառնալ, որ վերջին 17 տարվա կտրվածքով սեռով 
պայմանավորված հղիության ընդհատումների հետևանքով ՀՀ-ում ապագայում 
ունենալու ենք տղաների ավելցուկ ՝ 45.000 տղա։ Եվ սա արտագաղթի մեծ ալիք է 
լինելու, քանի որ եթե տղաներն այստեղ չկարողանան ամուսնանալ, ապա, 
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բնականաբար, հայացքը պետք է թեքեն այլ երկրներ։ Եթե միգրացիայի այլ 
դրդապատճառներ էլ չլինեն, սա միգրացիայի ամենավառ դրսևորումներից մեկն է 
լինելու։ 

Սակայն 2014թ. հետո մշտական մեկնողների թվաքանակի վրա ամենամեծ 
ազդեցությունն թողեց նավթի գների անկմամբ և պատժամիջոցներով պայմանավորված 
ռուսական ռուբլու կտրուկ արժեզրկումը: ՌԴ-ում բիզնես և այլ աշխատանքային 
գործունեություն ծավալող հայ միգրանտները 2015թ. սկսած մշտական բնակության են 
տանում իրենց ընտանիքներին, քանի որ դա տնտեսապես ավելի շահավետ է, և 
երկրորդ մարդկանց մոտ մարել են Հայաստանում տնտեսական իրավիճակի 
բարելավման հույսերը: 

Եվ այս ամենին զուգահեռ անիրական և ժամանակավրեպ են այն ծրագրերը, որով 
նախատեսվում են արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցների ներգաղթ 
կազմակերպել և դրանով 2040թ. Հայաստանում բնակչության թիվը դարձնել 4 մլն: 
Ներկայումս ՀՀ համար առաջնայինը հենց արտագաղթի կասեցումն է, քանի որ այն 
իրական վտանգ է պարունակում Հայաստանը դարձնելու տնտեսապես անմրցունակ, 
անհեռանկարային, պաշտպանական պոտենցիալից և զարգացման ծրագրերից զուրկ 
պետության: Բոլոր դեպքերում, արտագաղթը անվերջ չի կարող շարունակվել, սակայն 
որքան շուտ կանգ առնի, այնքան՝ լավ: Սակայն դրա համար անհրաժեշտ է բարելավել 
սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, բարեփոխել դատական և արդարադատության 
համակարգերը, հաստատել օրենքի գերակայություն, վերացնել մոնոպոլիաները և 
ազատականացնել բիզնես միջավայրը: 
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4.2 Տնային տնտեսությունների ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծությունը 
Հարցված ընտանիքներում ընտանեկան եկամտին վերաբերող հարցի 

պատասխանները եղել են կանխատեսելի, հաշվի առնելով ընտրանքային մարզերում 
սոցիալ-տնտեսական պայմանները, ինչու չէ նաև աղքատության մակարդակն ու 
զբաղվածության իրավիճակը: 

 

Գծանկար 14. Նվազագույն ծախսերը կատարելու համար եկամտի մակարդակը 

 
 

Հետաքրքական է այն փաստը, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ ՀՀ ՏՏ-երի 
եկամուտների ձևավորման վրա մեծ ազդեցության և դրանցում մեծ տեսակարար կշիռ 
ունեն տրանսֆերտները, այնուամենայնիվ, ՏՏ-երի 60.8%-ը երբեք չի մեկնել արտագնա 
աշխատանքի, իսկ 39.2% կամ անձամբ է մեկնել արտագնա աշխատանքի, կամ էլ 
մեկնել է ընտանիքի անդամներից մեկը:  

Բարձր աշխատավարձով աշխատանքի բացակայության պատճառով արտագնա 
աշխատանքի մեկնել են 38.3%-ը, վատ սոցիալական պայմանների պատճառով՝ 30.6%-
ը:  

 
 

  

51.9%

26.4%

9.8%

5.9%
3.8% 1.7% 0.2% 0.2%

Բավարարում են է միայն առաջին անհրաժեշտության ծախսերի կատարմանը
Բավարարում են միայն սննդապահովման ծախսերի կատարմանը 
Չեն բավարարում և ընտանիքը չունի որևէ աջակցություն
Բավարարում են, անգամ մնում է խնայված գումար 
Չեն բավարարում, օգնում են հարազատները
Չեն բավարարում, ընտանիքը գոյությունը պահպանում է պետության աջակցությամբ
ԴՊ
ՀՊ
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Գծանկար 15. Արտագնա աշխատանքի մեկնելու պատճառները 

 
 

Միգրացիոն հոսքերը բնութագրող ցուցանիշ է ոչ միայն արտագնա աշխատանքի 
մեկնողների թիվը, այլև ՀՀ-ից մշտական կամ ժամանակավոր հիմունքներով 
մեկնողների թիվը: Ընդ որում հարցվածների շրջանում երբևէ արտագնա աշխատանքի 
մեկնածներն ըստ ընտրանքային մարզերի՝ գյուղ/քաղաք բաշխմամբ կարելի է 
նկարագրել հետևյալ կերպ՝ առավել մեծ թվով քաղաքացիներ մեկնում են արտագնա 
աշխատանքի գյուղական բնակավայրերից, քանի որ գյուղական համայնքներում 
աշխատատեղերի սղության խնդիրն առավել արտահայտված է, իսկ բնակչության 
զբաղվածությունը կրում է սեզոնային բնույթ: 

Ըստ ամսական եկամտի մակարդակի արտագնա աշխատանքի մեկնողների մեջ 
մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում մինչև 50000 ՀՀ դրամ եկամուտ ունեցողները՝ 
55.4%: Ընդ որում եկամտի մակարդակը նույնիսկ պակաս է նվազագույն սպառողական 
զամբյուղի արժեքից, որը 2017թ.-ի առաջին կիսամյակին կազմել է 56918.7 ՀՀ դրամ: 
Այդուհանդերձ, գոնե մեկ անգամ արտագնա աշխատանքի մեկնած անձինք 
հիմնականում ՀՀ-ում ունեցել են սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող գույք, 
որը հիմնականում եղել է կացարանի տեսքով՝ 83%: 

Հարցվածները կամ իրենց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը իր բնակավայրը 
լքել է հիմնականում՝ 1. ՌԴ, Ղազախստան, Ուկրաինա կամ Բելառուս մեկնելու դեպքում՝ 

17.2%
1.8%

0.9%

3.4%

0.1% 0.4%
2%

Մասնագիտական աշխատանքի բացակայությունը

Ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու ոչ բարենպաստ պայմանները

Անարդար մրցակցային պայմանները

Ապագայի նկատմամբ անվստահությունը

Ռազմական իրավիճակը,

Հարազատների հետ վերամիավորվելու ձգտումը

Ապագայի նկատմամբ անվստահությունը
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արտագնա աշխատանքի համար համար, 2. եվրոպական երկրներ կամ ԱՄՆ՝ 
շրջագայության, ուսման, բուժման նպատակով:  

Հետազոտության շրջանակներում, ՏՏ-երի անդամների կամ նրանց երեխաների 
ՀՀ-ից մեկնելու տրամադրվածությունը դրական է, և կազմում է հարցվածների 52.9%-ը: 
Ընդ որում հարցվածների մեջ մեծ տեսակարար կշիռ ունեն անձինք, որոնք նախընտրում 
են, որ իրենց երեխաները հնարավորության դեպքում մեկնեն արտերկիր՝ և 
հիմնականում մշտական բնակության: Ընդ որում, այս տեսանկյան հարցվողները 
հիմնականում գոնե մեկ անգամ արտագնա աշխատանքի մեկնած անձինք են կամ 
արտագնա աշխատանքի մեկնած անդամ ունեցող ընտանիքները: 

 

Աղյուսակ 26. Հարցվողների կողմից իրենց երեխաների այլ բնակավայրում ապրելու 
ցանկությունն ըստ մեկնման երկրների 

Բնակության ցանկալի երկիրը Մասնաբաժինը, % 
1. ԴՊ 7.2% 
2. Երևանում 25.1% 
3. Մարզկենտրոնում 3.6% 
4. ՌԴ-ում 28.1% 
5. Եվրոպական որևէ երկրում 22.7% 
6. ԱՄՆ-ում 8.3% 
7. Այլ 4.9% 

 

Ինչպես երևում է պատասխանների բաշխումից, առավել մեծ թվով ծնողներ 
նախընտրում են, որ իրենք/իրենց երեխաները բնակվեն ՌԴ-ում՝ 28.1%: Երևանում 
բնակվելու ցանկություն են հայտնել մարզերում բնակվողները՝ 25.1%: 

 

Աղյուսակ 27. Իրենց փաստացի բնակավայրից այլ բնակավայր տեղափոխվելու 
հիմնական պատճառները 

Հիմնական պատճառները Մասնաբաժինը, % 

1. Աշխատատեղերի բացակայություն 36.5% 
2. Բնակավայրում բարձր է աղքատության մակարդակը 25.2% 
3. Ուշադրություն չի դարձվում երիտասարդ ընտանիքների 

հիմնախնդիրների լուծումներին 
14.3% 

4. Ընտանիքների համար բիզնեսով զբաղվելու համար մատչելի 
պայմաններ չկան 

3.4% 

5. Բնակավայրում լուծված չեն հեռահաղորդակցության 
միջոցներով ապահովման խնդիրները 

0.2% 

6. Ստեղծված չեն պայմաններ մշակութային կյանքին 
հաղորդակցվելու և ազատ ժամանցի կազմակերպման ու 
անցկացման համար 

2.9% 

7. Համայնքում հասարակական տրանսպորտի ոչ լիարժեք 1.0% 
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Հիմնական պատճառները Մասնաբաժինը, % 

առկայություն 
8. Չկան տարբեր մակարդակների կրթական 

հաստատություններ 
2.9% 

9. Չկան առողջապահական ծառայություններ մատուցող 
հիմնարկներ 

1.2% 

10. Առկա են բնակարանային խնդիրներ 6.7% 
11. Պայմանավորված հնարավոր ռազմական գործողությունների 

ռիսկայնությամբ 
1.1% 

12. Այլ 4.5% 
 

Բնակչության միգրացիոն տրամադրվածության վերլուծությունը շարունակելով, 
հարկ է նշել, որ հարցվածների 35.9%-ը պատրաստ է իր բնակավայրը մշտապես լքել, 
ընդ որում մշտական բնակություն հաստատել ոչ միայն մայրաքաղաքում կամ 
մարզկենտրոնում, այլև ընդհանրապես լքել և մշտական բնակություն հաստատել ՀՀ 
սահմաններից դուրս: Ընդ որում, կրկին մշտական բնակության համար առաջատար և 
ցանկալի երկիր է համարվում ՌԴ-ն՝ 47.9%:  
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Գծանկար 16. Մշտական բնակության մեկնելու ցանկալի երկրները 

 
Հարկ է նշել նաև, որ «Այլ» տարբերակին պատասխանած քաղաքացիների 50%-ը 

պատրաստ է մեկնել այն երկիր, որտեղ իր և/կամ իր ընտանիքի անդամների համար 
ստեղծված կլինեն կայուն զբաղվածության ապահովման պայմանները՝ արժանապատիվ 
աշխատավարձով, 16.6%-ը՝ ՀՀ սահմաններից դուրս կամայական երկրում՝ ապագայի 
հանդեպ ունեցած անվստահությունից ելնելով, իսկ 33.4%-ը՝ Կանադա, Սինգապուր, 
Ճապոնիա: 

Իրենց փաստացի բնակավայրը պատրաստ են ժամանակավորապես լքել 
հարցված քաղաքացիների 13.1%-ը:  

 

Գծանկար 17. Ժամանակավոր բնակության համար մեկնելու ցանկալի երկրները 
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«Այլ» տարբերակին պատասխանած քաղաքացիների 54.4%-ը պատրաստ է մեկնել 
այն երկիր, որտեղ իր և/կամ իր ընտանիքի անդամների համար ստեղծված կլինեն 
կայուն զբաղվածության ապահովման պայմանները՝ արժանապատիվ աշխատավարձով, 
36.4%-ը՝ ՀՀ սահմաններից դուրս կամայական երկրում՝ ապագայի հանդեպ ունեցած 
անվստահությունից ելնելով, իսկ 9.2%-ը՝ Կանադա, Սինգապուր, Ճապոնիա: 

Հարցված քաղաքացիները միգրացիոն արտահոսքերի կրճատման հետ կապված 
ներկայացրել են իրենց առաջարկություններն ու պետական միջամտության կարիք 
ունեցող ակտիվ գործողությունները, որոնց իրականացումը կառավարության կողմից 
կարող է ապահովել միգրացիոն արտահոսքերի կրճատում: 

Դրանց շարքում առանձնանում են հետևյալ երեք հիմնական գերակա 
ուղղությունները24. 

 աշխատատեղերի ստեղծում՝ 34.38%, 
 աշխատավարձերի մակարդակի ավելացում` 30.94%, 
 բնակության վայրում սոցիալ-մշակութային կյանքի աշխուժացում` 10.63%, 
 առողջապահական որակյալ ծառայությունների մատչելիության ապահովում` 

5.37%: 
Հարցված քաղաքացիների կողմից հնչած պատասխանների 

առաջնահերթությունները հաստատվում են նաև ԱՎԾ կողմից իրականացրած 
հետազոտությունների տվյալների վերլուծությունների արդյունքում, որի համաձայն ՀՀ-
ում 2012-2015թթ. երեք ամիս և ավելի տևողությամբ արտաքին միգրացիոն 
գործընթացներում ներգրավված և 2015թ. դրությամբ դեռևս արտերկրից չվերադարձած 
ՏՏ-երի անդամների շուրջ 56.4%-ի ՀՀ-ից բացակայելու տևողությունը կազմել է չորսից 
տասներկու ամիս, իսկ 43.6%-ինը` մեկ տարի և ավելի25, այսինքն միգրանտների շուրջ 
կեսը կայունանում են արտերկրում։ 2012-2015թթ. միգրացիոն գործընթացներում 
ներգրավված և 2015թ. դրությամբ չվերադարձած 15 տարեկան և ավելի տարիքի 
անդամները 12 ամիս և ավելի ժամանակահատվածով առավելապես բացակայել են 
արտերկրում աշխատելու՝ 59.4%, բնակություն հաստատելու՝ 5.1%, ընտանեկան 
հարցերի՝ 5% պատճառով։ 

Հետազոտության շրջանակներում հարցվածների կարծիքով պետության կողմից 
ակնկալվում են միգրացիոն արտահոսքերի կառավարման և նվազեցմանն ուղղված 
միջոցառումները: 

 

  

                         
24 Ամբողջական ցանկը ներկայացված է Հավելված 3-ում 
25 Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրական ժողովածու, 2016թ., http://www.armstat.am/file/article/demog_2016_7.pdf  



Էջ | 81  
 

Աղյուսակ 28. Պետության կողմից ակնկալվող հիմնական քայլերը 
Ձեռնարկվելիք հիմնական միջոցառումները Մասնաբաժինը, % 

1. Աշխատատեղերի ստեղծում 34.5% 
2. Աշխատավարձերի մակարդակի ավելացում 30.7% 
3. Բնակության վայրում սոցիալ-մշակութային կյանքի աշխուժացում 11.5% 
4. Հեռահաղորդակցության ժամանակակից միջոցներից օգտվելու մատչելի 

հնարավորությունների ստեղծում 
0.2% 

5. Երեխայի խնամքի հետ կապված աշխատող մայրերին կրճատ 
աշխատաժամանակի ապահովում վարձատրության չափի պահպանմամբ 

3.0% 

6. Ընտանեկան բիզնես ունենալու պարագայում երրորդ երեխայից սկսած 
հարկային արտոնությունների տրամադրում 

2.4% 

7. Առողջապահական որակյալ ծառայությունների մատչելիության 
ապահովում 

5.5% 

8. Նախակրթական և կրթական ծառայությունների մատչելիության 
ապահովում 

2.5% 

9. Աշխատանքի և երեխայի խնամքի միաժամանակյա իրականացման 
համար հնարավոր այլընտրանքների կիրառում 

1.3% 

10. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափի ավելացում 3.5% 
11. Ընտանիքներին՝ երեխաների թվից կախված անասունների, գյուղ. 

տեխնիկայի արտոնյալ պայմաններով կամ անվճար տրամադրում 
0.8% 

12. Ընտանիքներին ընտանեկան բիզնեսով զբաղվելու երկարաժամկետ 
արտոնյալ պայմաններով գյուղատնտեսական կամ բիզնես վարկերի 
տրամադրում 

0.5% 

13. Մայրերին տնային պայմաններում եկամտաբեր գործունեությամբ 
զբաղվելու պայմանների ստեղծում 

0.3% 

14. Այլ 3.3% 
 

ՏՏ-երի հարցման արդյունքում, ընտանիքի անդամները բարձր են գնահատել 
պետական քաղաքականության դերը ՀՀ էմիգրանտ քաղաքացիներին երկիր 
վերադարձնելու գործում, ինչպես նաև գնահատել են պետության կողմից ձեռնարկվող 
քայլերն ըստ առաջնահերթություննրի: Հարցվածների կարծիքով պետության կողմից 
ձեռնարկվող հիմնական քայլերը պետք է ուղղված լինեն աշխատատեղերի ստեղծման, 
աշխատավարձերի մակարդակի բարձրացման և բնակության վայրում սոցիալ-
մշակութային կյանքի աշխուժացմանը՝ համապատասխանաբար՝ 37.05%, 32.58%, 
10.28%26:  
  

                         
26 Ձեռնարկվող քայլերն ամբողջությամբ ներկայացված են հավելվածում: 
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4.2.1 Հնարավոր պատճառների վերլուծությունը  
Միգրացիան որպես երևույթ, որը մեր օրերում դարձել է զանգվածային, վերածվել է 

այն գործոններից մեկի, որը լրջորեն ազդում է սոցիալական կյանքի վրա: Դա 
վերաբերում է ինչպես Եվրոպային, այնպես էլ Ռուսաստանին: Հատկապես դա 
ակնհայտ է դառնում, երբ խոսքը գնում է սոցիալական ստանդարտների, դրանց 
կայացման և պահպանման մասին: Եվրոպայում, ներկայումս, խոսքը գնում է վերջինիս 
մասին27: 

Գաղտնիք չէ, որ Եվրոպայում բնակչության կենսամակարդակը և երաշխավորված 
սոցիալական չափանիշները ձևավորվել են տասնամյակների ընթացքում, վերածվել են 
լավ կարգավորված բարդ կառուցվածքի՝ հիմնվելով հստակ սահմանված իրավական 
համակարգի վրա:  

 Կենսամակարդակը Եվրոպական միությունում, որտեղ բնակչության 2/3-ը 
համարում են իրենց միջին խավի ներկայացուցիչներ, հանդիսանում են մի շարք 
երկրների և շրջանների համար օրինակ, հատկապես զարգացող և անցումային 
տնտեսություն ունեցող երկրների: Մասնավորապես, դրանք զանգվածային միգրացիայի 
համար հիմք են հանդիսանում:  

Զարգացող երկրները և անցումային տնտեսություններ ունեցող երկրները ամեն 
կերպ ձգտում են միանալ եվրոպական քաղաքակրթությանը և նրա նվաճումների: 
Միգրանտների նպատակը, վերջին տասնամյակների ընթացքում, սրբել «հին 
աշխարհը», որպես կանոն, օգտվել իր նյութական և սոցիալական ձեռքբերումներից: 
Ապահովել իրենց և իրենց ընտանիքների կյանքը, որը համապատասխանում է 
եվրոպական հասարակության մեջ ընդունված սոցիալական չափանիշներին  

Իհարկե միգրացիա հասկացությունը նոր չէ: Հնագույն ժամանակներից, 
վերաբնակների հոսքը, տեղաշարժվել է երկրների և մայրցամաքների միջև՝ ճանապարհ 
հարթելով իրենց համար որոշ ուղղություններով: Նրանք տեղաշարժվում էին պետական 
սահմաններով՝ հաստատվելով բնակության և իրենց զբաղվածության համար առավել 
բարենպաստ վայրերում:  

Բնակչության մոբիլությունը տարածության և ժամանակի մեջ հանդիսանում է 
ժամանակակից աշխարհի կարևորագույն ատրիբուտներից մեկը, որը կապված է 
տնտեսական զարգացվածության, տրանսպորտային երթուղիների զարգացվածության և 
արագության, տեղեկատվության տարածվածության, ինչպես նաև աշխարհի և 
յուրաքանչյուր երկրի առանձին ռեգիոնների միջև տնտեսական զարգացվածության 
տարբեր մակարդակների հետ: Տարածական մոբիլությունն իրենից ներկայացնում է 
ինչպես միգրացիան, որն իրենից ներկայացնում է անհատի մշտական բնակության 

                         
27 http://lawinrussia.ru/content/migraciya-v-evrope-novye-tendencii-v-socialnoy-zhizni 
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վայրի փոփոխություն, այնպես էլ ժամանակավոր, այսպես կոչված էպիզոդիկ 
տեղափոխությունները, որոնց մասնաբաժինը գնալով մեծանում է:  

Միգրացիոն սալդոն՝ որպես ժողովրդագրական հիմնական ցուցանիշ, վերջին 
տարիներին ՀՀ-ում գրանցում է աճի միտում, իսկ բնակչության շրջանում՝ դրսևորում 
դրական տրամադրվածություն:  

Միգրացիոն ակտիվությունը, բնակության վայրի փոփոխման ցանկությունը 
խթանում են ժամանակավոր միգրացիան: Այսպես, վերջին երկու տարիների ընթացքում 
իրենց կամ իրենց ընտանիքի անդամները մեկնել են այլ բնակավայրեր գումար 
վաստակելու, միգրացիայի հնարավոր մտադրությունները գրեթե երեք անգամ 
գերազանցում են նրանց, ովքեր չեն գնում աշխատանքի:  

Ինչպես ցույց են տվել հետազոտությունները, բնակչության հնարավոր միգրացիոն 
գործունեությունը հստակ կապված չէ մարդկանց բնակարանային պայմանների և 
նյութական բարեկեցության հետ (քանի որ կան միգրացիոն մի քանի մոդելներ կախված 
բարեկեցությունից, օրինակ, երբ արտագաղթում են բավականին ապահովված մարդիկ 
և ավելի քիչ ապահովվածները, միգրացիայի միջոցով նրանք լուծում են տարբեր 
նպատակներ): Միգրացիոն մտադրությունները մեծ մասամբ կապված են 
զբաղվածության հետ. ավելի ակտիվ գործազուրկ մարդիկ, ինչպես նաև ովքեր 
բավարարված չեն իրենց աշխատանքից: Միևնույն ժամանակ, գործազուրկները, 
հատկապես նրանք, ովքեր երկար ժամանակ չեն աշխատում, պատրաստ չեն փոխելու 
իրենց բնակության վայրը, նույնիսկ եթե նրանց առաջարկում են ավելի լավ աշխատանք 
այլ վայրում: Միգրացիոն նպատակները կապված են մարդկանց կրթության հետ (որքան 
բարձր է կրթության մակարդակը, այնքան մեծ է բնակության վայրը փոխելու 
պատրաստակամությունը): Համաձայն միջազգային վիճակագրության, ուսման 
նպատակով միգրացիոն վարք դրսևորողները տարեկան միգրացիոն հոսքերի 10%-ն են 
կազմում: 

Վիճակագրական գործիքների միջոցով որոշվել է նաև միգրացիայի սալդոյի և 
սոցիալ-տնտեսական գործոնների միջև կապը, որի համաձայն.  
- Միգրացիայի սալդոյի և գործազրկության մակարդակի միջև առկա է էական 

բացասական կապ. գործազրկության մակարդակի աճին զուգընթաց, մեծանում է 
նաև միգրացիայի սալդոն՝ այսինքն երկրից մեկնող քաղաքացիները այն լքում են 
հիմնականում ՌԴ-ում իրենց զբաղվածությունն ապահովելու համար: 

- Միգրացիայի սալդոյի և աշխատունակ տարիքի անձանց թվի միջև առկա է էական 
դրական կախվածություն: Աշխատունակ տարիքի անձանց թվի ավելացումը 
նպաստել է միգրացիայի սալդոյի կրճատմանը: Սա կարող է պայմանավորված 
լինել նաև աշխատատեղերի ստեղծմամբ և աշխատունակ տարիքի անձանց՝ 
աշխատանքի տեղավորմամբ:  
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- Միգրացիայի սալդոյի և սեռական ազատության դեմ ոտնձգությունների, ինչպես 
նաև հանցագործությունների թվի միջև կապը աննշան է. սեռական ազատության 
դեմ ուղղված իրավախախտումների թիվը չի ազդում միգրացիայի հոսքերի վրա: 

- Միգրացիայի սալդոյի և միջին շաբաթական աշխատաժամանակի միջև կա ոչ 
էական բացասական կախվածություն. միջին շաբաթական աշխատաժամանակի 
աճին զուգընթաց հնարավոր է աշխատավարձերի մակարդակը մնացել է միևնույն 
մակարդակի վրա (մասնավորապես օրավարձով աշխատողների դեպքում): Այդ 
պատճառով էլ միջին շաբաթական աշխատաժամանակի աճին զուգընթաց 
միգրացիայի սալդոն ևս մեծացել է: 

- Միջին ամսական անվանական աշխատավարձի և միգրացիայի սալդոյի միջև 
առկա է ոչ էական կապ: Միջին ամսական անվանական աշխատավարձի աճը 
բերում է միգրացիայի սալդոյի կրճատման. կայուն և արժանապատիվ 
աշխատավարձի մակարդակը նպաստում է միգրացիոն հոսքերի զսպմանը: 

- Արտադրական դժբախտ պատահարների և միգրացիայի սալդոյի միջև առկա է ոչ 
էական բացասական կապ: Կարևորելով ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև 
անվտանգության կանոնների պահպանումը, կարելի է այդուհանդերձ նկատել, որ 
1999-2016թթ. ժամանակահատվածի համար նկատվում է միգրացիայի սալդոյի 
նվազում, ինչը կարող է հանդիսանալ տարբեր սոցիալ-տնտեսական, ինչպես նաև 
ժողովրդագրական իրադարձությունների արդյունք: 
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Եզրակացություններ 
Ընտանիքի ժողովրդագրական կազմ 
1. Հարցված ՏՏ-երի անդամների 51.3%-ը կազմել են իգական սեռի և 48.7%-ը 

արական սեռի ներկայացուցիչները:  
2. Հարցվածների շուրջ 50%-ը գտնվել են 25-35 տարեկան, իսկ շուրջ մեկ երրորդը՝ 

36-45 տարեկան խմբերում: 
3. ՏՏ-երի կառուցվածքում գերակշիռ մեծամասնությունը՝ 55.5%-ը, կազմել են 4 

(28.4%) և 5 (27.1%) անդամներից բաղկացածները: Ընդ որում, գյուղական 
բնակավայրերում գերակշռում են 5 և 6 անդամներից բաղկացած ՏՏ-երը:  

4. Հետազոտված ՏՏ-երի կեսից ավելին ունեցել է երկու երեխա, որին հաջորդել են 
մեկ (20.5%) և երեք (18.8%) ունեցողները, որոնք կազմել են ՏՏ-երի շուրջ 91%-ը:  

5. Հարցմամբ ձեռք բերված տվյալները ցույց են տալիս, որ ՏՏ բացակայող՝ մեկ ամիս 
և ավելի ժամկետով, անդամները կազմել են ընդամենը ՏՏ անդամների 6.8%-ը: 
Ինչպես վերջին երկու տասնամյակում, այնպես էլ ներկայումս ՀՀ-ից միջպետական 
միգրացիայի հիմնական ուղղությունը եղել է և շարունակում է մնալ Ռուսաստանի 
Դաշնությունը, որտեղ գտնվել են ՏՏ բացակա անդամների 83%-ը, իսկ 4%-ը` 
Ուկրաինայում և ԱՊՀ այլ երկրներում, շուրջ 5.5%-ը` ԱՄՆ-ում և եվրոպական 
երկրներում: ՀՀ այլ տարածքներում են գտնվել ՏՏ բացակայող անդամների ՝ 1.5%-
ը:  

6. Բացակայող ՏՏ անդամների 53.6%-ի բացակայության տևողությունը կազմել է 3-12 
ամիս, 18.5%ը՝ մինչև 3 ամիս և շուրջ 30%-ը մեկ տարի և ավելի, ընդ որում 3-12 
ամիս տևողությամբ բացակայողների շրջանում բացակայությունը 85.5% 
դեպքերում եղել է աշխատանքի պատճառով: 

 
Զբաղվածություն և եկամուտներ 
7. Հետազոտության շրջանակներում չի աշխատել հարցվածների 65.9%-ը: 
8. Զբաղված հարցվածները ըստ տնտեսական գործունեության ոլորտների 

հիմնականում զբաղված են եղել կրթության, սպասարկման, պետական և 
տեղական կառավարման ոլորտներում՝ համապատասխանաբար 7.4%, 5.5%, 4.5%: 

9. Զբաղվածների և եկամուտ ստացողների շրջանում առավել մեծ տեսակարար կշիռ 
են զբաղեցրել 50001-120000 ՀՀ դրամ ամսական եկամուտ ունեցողները՝ 14.4%, 
որին հաջորդել են մինչև 50000 ՀՀ դրամ եկամուտ ունեցողները, որն էլ ավելի 
փոքր է, քան 2017թ.-ի առաջին կիսամյակում սահմանված նվազագույն 
սպառողական զամբյուղի արժեքը՝ 56918.7 ՀՀ դրամը: 
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10. Վերջին մեկ տարվա ընթացքում օգնություն ստացել է հարցվածների 11.3%-ը, ընդ 
որում հիմնական մասը օգնությունը ստացել է արտերկրում գտնվող ընտանիքի 
անդամից և բարեկամներից տրասնֆերտների տեսքով՝ 6.6% դեպքերում: 

11. Հարցված ընտանիքներում կենսաթոշակ է ստացել գլխավոր անդամների 3%-ը: 
Նպաստ ստացել է հարցվողների 20.6%-ը՝ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել 
ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ ստացողները՝ 15.6%, մինչև երկու 
տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ ստացողները՝ 2.8%-ը, նպաստի այլ 
տեսակներ ստացել է 2%-ը: Այլ եկամուտ ունի հարցվողների 1.1%-ը: 

 
Ընտանիքի բնակարանային և բնակության պայմաններ  
12. Հետազոտության շրջանակներում, հարցված ՏՏ-ների 51.2%-ը բնակվում է 

առանձնատանը, իսկ 46.3%-ը՝ բնակարանում: 
13. Կացարանը հանդիսանում է որպես սեփականություն 82.7% դեպքերում, 

վարձակալած՝ 10.9% դեպքերում, օգտագործվում է անհատույց՝ 5.3%, և 
գերատեսչական է եղել 0.5% դեպքերում:  

14. ՏՏ-երի կացարանների մեջ գերակշիռ տեղ են զբաղեցնում 3 սենյականոց 
կացարանները՝ 38.9% դեպքերում: 

15. Հարցված ընտանիքներում կացարանների միջին մակերեսը եղել է 91 քառ. մետր, 
իսկ նվազագույնը՝ 12 քառ.մետր:  

16. 12-80 քառ.մետր բնակմակերես ունեցող ընտանիքների 23.2%-ը առաջիկա 1, 2, 3 
տարիների ընթացքում պլանավորում է երեխա ունենալ, իսկ 61.9%-ը առհասարակ 
չի պլանավորում: 

17. Կոմունալ կենցաղային հարմարությունները հարցվածների կացարաններում 
հիմնականում եղել են բավարար: 

18. Հարցվածների 9.4%-ը սեփականության իրավունքով տնօրինել և օգտագործել  է 
գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ: 

 
Երեխաների խնամք և դաստիարակություն 
19. Հարցված ՏՏ-ների 29.5%-ը առաջիկայում պլանավորում է երեխա ունենալ: 
20. Հարցված ՏՏ-երում երեխաների առավելագույն թիվը եղել է 6-ը, իսկ միջինը՝ 1.97: 

Հարցված ՏՏ-երի մեջ ամենամեծ տեսակարար կշիռն են ունեցել 2 երեխա 
ունեցողները, որոնք կազմել են 51.45%: Այս ցուցանիշին հաջորդում է 1 երեխա 
ունեցող ընտանիքների տեսակարար կշիռը, որը կազմում է՝ 20.55%, ընդ որում 
տասնհինգ տարեկանից փոքր երեխա ունի հարցվածների 75.3%-ը: 

21. Հարցված ՏՏ-երում երեխայի դաստիարակությամբ մեծամասամբ զբաղվում է 
երեխայի մայրը, որը 68% դեպքերում հանդիսացել է երեխայի հիմնական 
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դաստիրակը, իսկ հոր մասնակցությունը երեխայի դաստիարակության հարցում 
հիմնականում դիտարկվել է որպես օժանդակ (աջակցել է երեխայի մորը)՝ 55.4% 
դեպքերում: Հարցված ՏՏ-ներում հայրը եղել է երեխայի միակ դաստիրակը 14.2% 
դեպքերում: Տատի, պապի, ընտանիքի այլ անդամների կողմից երեխայի 
դաստիարակությանը մասնակցության կարևորության աստիճակը ևս գնահատվել 
է միջին, քանի որ այս դեպքում երեխայի դաստիարակությանը մասնակցել են 
հարցված ՏՏ-երի շուրջ 34%-ը: 

22. Հարցվածների 33.9%-ը համոզված է, որ ցանկալի կլիներ, որ երեխայի հայրը 
ավելի շատ ժամանակ տրամադրի երեխայի խնամքին և դաստիարակությանը, 
4.62%-ը՝ ցանկալի կլիներ, որ երեխայի մայրն ավելի շատ ժամանակ տրամադրի 
երեխայի խնամքին և դաստիարակությանը, 2.1%-ի համոզմամբ ցանկալի կլինի, որ 
ընտանիքի ավագ անդամներն առավել շատ ժամանակ տրամադրեն երեխայի 
խնամքին և դաստիարակությանը, հատկապես այն դեպքում, երբ երեխայի 
ծնողները աշխատում են կամ երեխայի ծնողներից մեկը բացակայում է: 

23. Նախադպրոցական կրթական ծառայություններ մատուցող հաստատություններ 
առկա են եղել հարցված հարցվածների բնակության համայնքների 88.6%-ում: 
Նույնիսկ այն համայնքներում, որոնցում առկա են եղել նման հաստատություններ, 
ռեսպոնդնենտների 71.9%-ը չի օգտվում նախակրթական ծառայություններ 
մատուցող հաստատություններից, քանի որ դժգոհ են եղել մատուցված 
ծառայություններից՝ 85.6%, իսկ 6.98%-ը՝ հաստատությունում երեխաների 
գերհագեցվածության և հաստատության ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու 
պատճառով: 

24. Նախակրթական ծառայություններ մատուցող հաստատություններից օգտվողները 
հայտնել են իրենց դժգոհություններն ու նշել այն խոչընդոտները, որոնց բախվում 
են: Իհարկե հարցված ՏՏ-երի 71.7%-ը որևէ դժվարության չեն հանդիպել, իսկ 7.8%-
ի համար դժվարությունը կապված է եղել վարձավճարի վճարման հետ, քանի ՏՏ-
երի ընտանեկան բյուջեն թույլ չի տալիս կատարել համապատասխան 
վճարումները, 6.1%-ի համար հիմնական դժվարություն է հանդիսացել 
համայնքային կամ միջհամայնքային տրանսպորտի բացակայություն: 

 
Առողջապահական ծառայություններ, վերարտադրողական առողջության 
պահպանում 
25. Հարցումն իրականացրած համայնքներում առողջապահական ծառայություններ 

մատուցող հաստատություններ առկա են եղել 92.87%-ում: Ընդ որում, հարկ է նշել, 
որ այն բնակավայրերում, որտեղ առկա են եղել առողջապահական 
ծառայություններ մատուցող հաստատություններ, բնակիչների կողմից 1-5 բալանոց 
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սանդղակով դրանց կողմից մատուցված ծառայությունների որակը միջինում 
գնահատվել է 3.09 միավորով:  

26. Համայնքների 7.04%-ում առկա չեն եղել բժշկական ծառայություններ մատուցող 
հաստատություններ, իսկ համայնքի բնակիչները առողջական խնդիրների ի հայտ 
գալու դեպքում խնդիրները մեծամասամբ լուծում են մոտակա համայնքների 
բուժհիմնարկներից օգտվելու միջոցով:  

27. Երբևէ իրենց բնակության վայրի կամ մոտակա առողջապահական 
ծառայություններ մատուցող հաստատություններ դիմած քաղաքացիները, 
ծառայությունները որակը գնահատել են միջինում բավարար՝ 1-5 բալանոց 
սանդղակի 3.09 միավորի շրջակայքում: Ծառայություններից օգտված 
քաղաքացիների 17%-ն է միայն շատ լավ գնահատել մատուցվող ծառայությունների 
որակը, 10.4%-ը՝ շատ վատ, 8.5%-ը՝ վատ, 28.2%-ը՝ բավարար, 23.7%-ը՝ լավ: 

28. Վերջին մեկ տարվա ընթացքում հարցվածների 46.8%-ի կամ նրանց ընտանիքի 
անդամներից որևէ մեկի մոտ նկատվել են առողջական լուրջ խնդիրներ: Վերոնշյալ 
խնդիրներն առավելապես նկատվել են ընտանիքի չափահաս անդամների՝ 18-62 
տարիքային խմբի մոտ, շուրջ 56.6% դեպքերում, որին հաջորդում է 0-18 
տարիքային խումբը՝ 20.6%, և 63 և ավելի տարիքային խումբը՝ 14.1%: 
Հարցվածների 44.7%-ը խնդիրն ի հայտ գալուց հետո դիմել է բժշկական 
հաստատություն: 

29. Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ՎԱ պահպանման ծառայություններից, ինչպիսիք 
են նախնական (նախաամուսնական) բուժզննում, ՈւՁՀ (ЭХО), հղիության 
արհեստական ընդհատում, արհեստական բեղմնավորում, սեռավարակների 
ախտորոշում և այլն, օգտվել է հարցված համայնքների հարցվածների միայն 
29.6%-ը, չի օգտվել 69.6%-ը, հրաժարվել է պատասխանել 0.8%-ը:  

30. Հարցվածների շրջանում բացարձակ մեծամասնություն են կազմում վերջին մեկ 
տարվա ընթացքում ՎԱ պահպանման վճարովի ծառայություններից չօգտված 
քաղաքացիները, որոնք իրենց նման վարքագիծը հիմնավորել են հետևյալ կերպ. 
 կարծում եմ կարիքը չի եղել՝ 59.9%-ը, 
 սահմանված սակագները հարմար չեն մեր ընտանիքի ներկա բյուջեի համար՝ 

3.3%, 
 ցանկություն չունեմ՝ 2.5%, 
 վստահ չեմ բուժման արդյունավետության նկատմամբ՝ 1.3%: 

31. Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ծննդօգնության հետ կապված ծառայությունների 
համար դիմել է հարցվածների 14.6%-ը, ընդ որում նրանց 41.6%-ը ծննօգնության 
դիմաց կատարել է վճարում: Վճարումը կատարվել է հիմնականում բուժօգնության 
համար՝ 71.4% դեպքերում, առանձին հիվանդասենյակի համար՝ 71.1% դեպքերում: 
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Ընտանեկան արժեքներ, ամուսնական և վերարտադրողական կողմնորոշումներ, 
շարժառիթներ (դրական և բացասական) 
32. Ընտանիքի կնոջ և ամուսնու ծնողների կարծիքները նույնական են և մեծամասամբ 

հակված են երեք երեխա ունենալուն՝ համապատասխանաբար 29.1% և 29.2% 
դեպքերում: 

33. Ընտանիքի կանայք և ամուսինները ևս առավելապես հակված են երեք երեխա 
ունենալուն՝ համապատասխանաբար 42.8% և 38.6% դեպքերում: 

34. Առաջիկայում երեխա չունենալու վերաբեր որոշման կայացման հիմնավորումների 
մեջ գերակշռում է ՀՀ-ից մեկնելու մտադրությունը՝ 9.72%, երեխաների թիվը 
բավական է՝ 9.59%: 

35. Առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում երեխա է պլանավորում ունենալ 10.5%-ը, իսկ 
առաջիկա երեք տարիների ընթացքում երեխա է պլանավորում ունենալ 5.1%-ը: 
Ընդ որում հաջորդ երեխան ունենալու որոշումը հիմնականում կայացնում են 
ամուսինն ու կինը համատեղ՝ 73% դեպքերում: 

36. Առաջիկա մեկ տարում երեխա է պլանավորում ունենալ սեփական բնակարան 
ունեցողների 78.9%-ը, իսկ ավելի ուշ, քան երեք տարին՝ 79.6%-ը: 

37. Հարցված ՏՏ-երը հիմնականում պատրաստ են եղել կատարել երեխայի խնամքի 
հետ կապված ծախսերը՝ թե ամբողջովին, թե մասնակիորեն՝ 26.6%: 

38. Հետազոտության տվյալներով երեխայի դաստիարակության հետ կապված 
որոշումները հիմնականում կայացնում են ամուսինն ու կինը համատեղ՝ 64.1% 
դեպքերում:  

39. Երեխայի կրթության հետ կապված որոշումները ևս մեծամասամբ կայացվում են 
կինն և ամուսինը համատեղ՝ 57.9%-ը, իսկ ընտանիքի բոլոր անդամների կարծիքը 
հաշվի են առնում ՏՏ-երի 10.4%-ը: Երեխաների ամուսնության հետ կապված 
որոշումներին մասնակցություն են ունենում՝ կրկին կինն ու ամուսինը՝ 26.9%: 

40. Կենցաղային կարևոր և երկրորդային հարցերի վերաբերյալ որոշումները 
կայացնում են ամուսինն ու կինը համատեղ՝ համապատասխանաբար 53.8% և 49% 
դեպքերում, իսկ ամուսիններին վերաբերող որոշումները կայացնում են 
մեծամասամբ ամուսինն ու կինը համատեղ՝ 86.7%: Ընտանիքում խոշոր գնումների 
հետ կապված որոշումները կայացնում են կրկին ամուսինն ու կինը համատեղ՝ 
52.4% դեպքերում, իսկ ընտանիքի բոլոր անդամների կարծիքները հաշվի են 
առնվում 25.1% դեպքերում: 

41. Պետության կողմից իրականացվող միջոցառումների շարքից ՏՏ-երը 
հիմնականում կարևորում են զբաղվածության կարգավորում և աշխատատեղերի 
ստեղծում՝ 29.25%, հաջորդում է երեխայի խնամքի և խնամքն իրականացնող 
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հաստատությունների ու պայմանների հետ, որը հնչած պատասխանների մեջ ունի 
15.35% մասնաբաժին, որին հաջորդում է երեխայի խնամքի հետ կապված 
աշխատող մայրերին վարձատրության չափի պահպանմամբ կրճատ 
աշխատաժամանակի ապահովումը՝ 9.6%, և առողջապահական որակյալ 
ծառայությունների մատչելիության ապահովումը՝ 9.31%: 

42. Հարցվածների շրջանում առաջիկա 1, 2 և 3 տարիների ընթացքում երեխա է 
պլանավորում ունենալ հարցվածների 21.42%-ը: Այլևս երեխա ունենալու պլաններ 
չունի ռեսպոնդնետների 63.8%-ը, ինչն էլ հիմնականում հանդիսանում է սոցիալ-
տնտեսական վատ պայմանների, բնակարանային պայմանների, առողջական 
խնդիրների և ՀՀ-ն լքելու մտադրության պատճառով՝ 18.34%: 
 

ՏՏ-երի միգրացիոն տրամադրվածության հիմնական գործոնների վերլուծություն 
43. Բարձր աշխատավարձով աշխատանքի բացակայության պատճառով արտագնա 

աշխատանքի մեկնել են 38.3%-ը, վատ սոցիալական պայմանների պատճառով՝ 
30.6%-ը:  

44. Ըստ ամսական եկամտի մակարդակի արտագնա աշխատանքի մեկնողների մեջ 
մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում մինչև 50000 ՀՀ դրամ եկամուտ ունեցողները՝ 
55.4%: 

45. ՏՏ անդամների կամ նրանց երեխաների ՀՀ-ից մեկնելու տրամադրվածությունը 
դրական է, և կազմում է հարցվածների 52.9%-ը: Ընդ որում հարցվածների մեջ մեծ 
տեսակարար կշիռ ունեն անձինք, որոնք նախընտրում են, որ իրենց երեխաները 
հնարավորության դեպքում մեկնեն արտերկիր՝ և հիմնականում մշտական 
բնակության: Ընդ որում, այս տեսանկյան հարցվողները հիմնականում գոնե մեկ 
անգամ արտագնա աշխատանքի մեկնած անձինք են կամ արտագնա 
աշխատանքի մեկնած անդամ ունեցող ընտանիքները: 

46. Առավել մեծ թվով ծնողներ նախընտրում են, որ իրենք և իրենց երեխաները 
բնակվեն ՌԴ-ում՝ 28.1%: Երևանում բնակվելու ցանկություն են հայտնել մարզերում 
բնակվողները՝ 25.1%: 

47. Բնակչության միգրացիոն տրամադրվածության վերլուծությունը շարունակելով, 
հարկ է նշել, որ հարցվածների 35.9%-ը պատրաստ է իր բնակավայրը մշտապես 
լքել, ընդ որում մշտական բնակություն հաստատել ոչ միայն մայրաքաղաքում կամ 
մարզկենտրոնում, այլև ընդհանրապես լքել և մշտական բնակություն հաստատել 
ՀՀ սահմաններից դուրս: Ընդ որում, կրկին մշտական բնակության համար 
առաջատար և ցանկալի երկիր է համարվում ՌԴ-ն՝ 47.9%:  

48. Իրենց փաստացի բնակավայրը պատրաստ են ժամանակավորապես լքել 
հարցված քաղաքացիների 13.1%-ը:  
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49. ՏՏ-երի հարցման արդյունքում, ընտանիքի անդամները բարձր են գնահատել 
պետական քաղաքականության դերը ՀՀ էմիգրանտ քաղաքացիներին երկիր 
վերադարձնելու գործում, ինչպես նաև գնահատել են պետության կողմից 
ձեռնարկվող քայլերն ըստ առաջնահերթություննրի: Հարցվածների կարծիքով 
պետության կողմից ձեռնարկվող հիմնական քայլերը պետք է ուղղված լինեն 
աշխատատեղերի ստեղծման, աշխատավարձերի մակարդակի բարձրացման և 
բնակության վայրում սոցիալ-մշակութային կյանքի աշխուժացմանը՝ 
համապատասխանաբար՝ 37.05%, 32.58%, 10.28%: 
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Առաջարկություններ 
 

1. Ժողովրդագրական խնդիրները բազմաշերտ ու բազմագործոն են, իսկ դրանց 
լուծումները պետք է հենվեն համալիր մոտեցման վրա՝ ներառելով սոցիալ-
տնտեսական զարգացման գերակա ուղղությունները և հստակ ու չափելի 
միջոցառումները։ Սրանով պայմանավորված, կարևորվում է կյանքի որակը 
պայմանավորող գործոնների հենասյունային նշանակությունը ժողովրդագրական 
քաղաքականության և մասնավորապես բնակչության ՎՎ-ի կանոնակարգման 
տեսանկյունից: Ժողովրդագրական քաղաքականության տեսանկյունից առավել 
կարևորվում են կյանքի որակը պայմանավորող այն գործոնները, որոնք 
առավելապես ուղղակիորեն են ազդում բնակչության ՎՎ-ի վրա: Հաշվի առնելով 
վերոնշյալը, առաջարկվում է ժողովրդագրական քաղաքականությունը 
թիրախավորել կյանքի որակը պայմանավորող գործոնների ուղղությամբ և 
նպատակադրմամբ՝ դրանք դիտարկելով ըստ ազդեցության ուժգնության և 
կարևորության:  

2. Հետազոտության տվյալները փաստեցին, որ հարցվածների 78.4%-ը առողջական 
խնդրի առկայության պարագայում չի դիմել բժշկական հաստատություն, քանի որ 
ունեցել ֆինանսական միջոցների սղություն կամ բացակայություն: Սրանով 
պայմանավորված՝ անհրաժեշտ է ապահովել պետական առավել թիրախավորված 
և նպատակային ծրագրերի իրականում՝ բնակչության շրջանում առողջապահական 
ծառայություններն առավել մատչելի և հասանելի դարձնելու նպատակով: 

3. Կարևորագույն ուղղություն է հանդիսանում առողջապահական ծառայությունների 
կարևորության վերաբերյալ բնակչության իրազեկվածության բարձրացումը: 
Անհրաժեշտ է իրազեկման տարբեր գործիքների կիրառմամբ իրականացնել 
միջոցառումներ ՀՀ բոլոր համայնքներում՝ մասնավորապես պոլիկլինիկաներում, 
դպրոցներում և բարձագույն ուսումնական հաստատություններում: 

4. Հաշվի առնելով միջազգային պրակտիկայում գրանցված նորմը, այն է՝ 
ամուսնական զույգի կողմից տարեկան նվազագույնը մեկ անգամ ՎԱ 
պահպանման ուղղված պրոֆիլակտիկ ստուգում անցնելը, ներդնել մի համակարգ, 
որը կապահովի բնակչության համար մատչելի և հասանելի առողջապահական 
ծառայությունների ստացում: 

5. ՎԱ պահպանման և բարելավման նպատակով անհրաժեշտ է ընդլայնել անվճար 
հետազոտությունների տեսակները, ծավալները, մասնավոր դեպքերում նաև 
վերանայել դրանց գները, ինչը հնարավորություն կտա կրճատել առաջնային 
անպտղության ցուցանիշը հանրապետությունում: 
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6. ՎԱ հետ կապված խնդիրներ ունեցող կանանց թիրախավորված պետական 
աջակցության տրամադրում, ինչպես նաև հղիության ամբողջ ընթացքի և 
հետծննդաբերական շրջանում խնամքի կազմակերպման համար նպաստի 
տրամադրում (մասնավորապես կիրառելի կարող է լինել Ճապոնիայի փորձը28): 

7. Բնակարանային պայմանների բարելավման աջակցություն, ինչպես նաև մատչելի 
պայմաններով բնակարանի ձեռքբերման հնարավորության տրամադրում, 
մասնավորապես հերթական երեխա ունենալու ցանկություն ունեցող 
ընտանիքներին՝ երեխայի ծննդյան պահին վարկի տոկոսավճարների և/կամ մայր 
գումարի վճարման կասեցմամբ (մասնավորապես կիրառելի կարող է լինել 
Իսրայելի փորձը): 

8. Անհրաժեշտ է իրականացնել աշխատանքը երեխայի խնամքի հետ համատեղելուն 
աջակցող պետական նպատակային ծրագրեր: Մասնավորապես 
նպատակահարման է այդպիսի ծրագրերի շրջանակը սկսել երեխայի խնամքի 
արձակուրդում գտնվող մայրերի համար կարողությունների և հմտությունների 
զարգացմանն ուղղված դասընթացներից:  

9. Հարցման արդյունքները փաստեցին, որ երեխաների ցանկալի և փաստացի թվերը 
դեպքերի մեծամասնությունում չեն համապատասխանում իրար: Երեխաների 
ցանկալի թիվը եղել է երեքը՝ կանանց դեպքում 42.8%, իսկ տղամարդկանց 
դեպքում 38.6%: Սրանով պայմանավորված առաջարկվում է մայրական 
կապիտալի չափի «հարվածային» ավելացում ի հաշիվ երեխայի ծննդյան միանվագ 
նպաստի չափի կրկնակի ավելացման, մասնավորապես այն նպատակադրմամբ, 
որ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնունդը ուղղակիորեն կազդի ընտանիքի 
նյութական բարեկեցության վրա (ներառյալ մայրական կապիտալի միջոցով 
հիփոթեքային վարկի որոշակի մասի մարում, կենցաղային պայմանների 
բարելավման ֆինանսավորում և այլն (մասնավորապես կիրառելի կարող է լինել 
Ռուսաստանի փորձը29): 

10. Բացի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստից առաջարկվում է՝ 
երեխայի խնամքի նպաստի տրամադրում անապահով մայրերին դեռևս հղիության 
չորրորդ շաբաթվանից՝ ապահովելու համար երեխայի առողջ զարգացումը 
(մասնավորապես կիրառելի կարող է լինել Ֆրանսիայի փորձը30): 

                         
28 Դ․ Ստրելցով, «Ճապոնիայի ծնելիության պետական քաղաքականությունը», Ռուսաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա, 
2007թ. - https://cyberleninka.ru/article/v/gosudarstvennaya-politika-yaponii-v-sfere-rozhdaemosti 
29 Ռուբեն Սեդրակյան, «Ժողովրդագրական կարգավորման միջազգային փորձը», Իզվեստիա, փետրվար, 2017թ․ - 
https://iz.ru/news/664692  
30 «Մայրության նպաստները՝ 11 երկրներում», Բիզնես Ինսայդեր, սեպտեմբեր, 2017թ․ - http://www.businessinsider.com/maternity-
leave-worldwide-2017-8/#australia-there-is-a-legal-requirement-to-provide-12-months-maternity-leave-1  
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11. Հարցման արդյունքները փաստեցին, որ պետության կողմից ձեռնարկվող 
հիմնական քայլերը պետք է ուղղված լինեն աշխատատեղերի ստեղծման, 
աշխատավարձերի մակարդակի բարձրացման և բնակության վայրում սոցիալ-
մշակութային կյանքի աշխուժացմանը: Սրանով պայմանավորված անհրաժեշտ է 
իրականացնել կայուն զբաղվածության ապահովմանն ուղղված պետական 
քաղաքականություն: Կարևորվում է նաև արժանապատիվ աշխատավարձի 
գաղափարը, քանի որ միայն զբաղվածության առկայությունը բավարար չէ 
բնակչության միգրացիոն դրական տրամադրվածությունը զսպելու համար: 
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Հավելվածներ 
 

Հավելված 1. Ազգային ինստիտուտի համանման հետազոտությունների արդյունքերը 
  

Սույն հետազոտության ստացված հիմնական արդյունքները հաստատում են նաև 
Ազգային ինստիտուտի կողմից նախորդ տարիներին իրականացրած հետազոտության 
ստացված արդյունքները: 

Համաձայն Ազգային ինստիտուտի միևնույն հետազոտության տվյալների 
երիտասարդ ընտանիքների մեջ մեծ թիվ են կազմում նրանք, որոնք հետաձգում են 
երեխա ունենալու վերաբերյալ որոշման կայացումը հենց բնակարանի բացակայության 
կամ էլ ոչ բարվոք լինելու պատճառով (իրականացրած հետազոտության 
շրջանակներում կազմակերպված ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակիցների 
80%-ի կարծիքով): Այս միտումը հիմնականում առկա է անապահով բնակչության 
շրջանում, ինչով պայմանավորված էլ առավել կարևորվում է բնակչությանը 
բնակարաններով ապահովման պետական նպատակային ծրագրերի իրականացումը: 
Ծրագրերի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հետևյալ փաստարկներով՝ 

 շահառուների թվի աճի միտումներ,  
 առկա չէ սոցիալական բնակարանային անհրաժեշտ ֆոնդ, որը հնարավոր 

կդարձնի առնվազն իրականացնելու օրենքով սահմանված պետության 
պարտավորությունը` որոշակի խումբ անձանց բնակարանով ապահովելու վերաբերյալ, 

 առկա է անմխիթար վիճակում գտնվող բնակարանային ֆոնդի համալրման 
օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը շահառուները բնակարանային խնդիրները լուծելու 
համար ի վիճակի չեն օգտվել ներկայումս գործող հիփոթեքային վարկավորման 
համակարգից` վարկի մարման բարձր տոկոսադրույքների, կանխավճար ու վարկի 
սպասարկման համար անհրաժեշտ կայուն եկամուտներ չունենալու հիմնական 
պատճառներով: 

Նախորդ տարվա ընթացքում Ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացրած 
հետազոտության31 արդյունքները պարզեցին, որ ծնելիության վրա ազդեցություն 
ունեցող սոցիալ-տնտեսական գործոնների շարքում խիստ կարևորվում է անհրաժեշտ 
բնակմակերեսի գործոնը: 

Ընտանեկան արժեքներ, ամուսնական և վերարտադրողական 
կողմնորոշումներ, շարժառիթներ (դրական և բացասական) 

Նախորդ տարիներին Ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացրած 
հետազոտության32 տվյալներով հերթական երեխան ունենալու վրա ազդում են 
հիմնականում սոցիալ-տնտեսական գործոնները՝ բնակարանի առկայություն, 

                         
31 Ազգային ինստիտուտ, «Ծնելիության վրա սոցիալ-տնտեսական գործոնների ազդեցության գնահատական» հետազոտություն, Երևան 
2016թ.  
32 Ազգային ինստիտուտ, «Ծնելիության ցուցանիշների վրա սոցիալ-տնտեսական գործոնների ազդեցության գնահատում հետազոտություն, 
2016թ.  
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բնակարանային բարվոք պայմաններ, կայուն զբաղվածություն: Միևնույն 
հետազոտությունը պարզեց մեկ կարևոր փաստ ևս, այն է՝ հաճախ հատկապես 
սոցիալապես անապահով ընտանիքները յուրաքանչյուր հաջորդ երեխան ունենում են 
երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը դիտարկելով ընտանիքի համար որպես եկամտի 
աղբյուր:  

Համաձայն Ազգային ինստիտուտի կողմից նախորդ տարիներին իրականացրած 
հետազոտության տվյալների, կայուն զբաղվածության ապահովումն ու արժանապատիվ 
աշխատավարձը հանդիսանում են ինչպես ծնելիությունը խթանող, այնպես էլ 
միգրացիոն արտահոսքը կանխող գործոններ: Իսկ զբաղվածության ազդեցությունը 
ծնվածների թվի վրա ակներև երևում է նաև երկու փոփոխականների միջև առկա 
կորելացիոն կապից: 

 

Գծանկար 1. Ծնվածների թիվը և գործազրկության մակարդակի կորելացիոն կապը 

 
 

Կետային ամպը ցույց է տալիս, որ երկու փոփոխականների միջև առկա է էական 
բացասական կորելացիա. գործազրկության մակարդակի աճով պայմանավորված 
ծնվածների թիվը նվազում է: Սա վկայում է, որ գործազրկությունը հանդիսանում է 
չամուսնանալու և/կամ երեխա չունենալու մասին որոշման կայացման էական հիմք: Ըստ 
գծանկարի պարզ է դառնում, որ զբաղվածության ազդեցությունը ժողովրդագրական 
գործընթացների վրա էական է։ Գործազրկության մակարդակի աճը բերում է 
ընտանիքների բարեկեցության մակարդակի, եկամուտների նվազման և, հետևապես, 
ընտանիքների կազմի համալրման իրողության բարդացման, որն էլ հենց ծնվածների 
թվի մեջ արտացոլվում է բացասականորեն։ 
 
Տնային տնտեսությունների ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծությունը 
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Արտագնա աշխատանքի մեկնելու պատճառները զանազան են եղել, սակայն 
ինչպես և Ազգային ինստիտուտի նախորդ տարիների հետազոտությունների 
արդյունքներն են ցույց տվել որպես արտագնա աշխատանքի մեկնելու առաջնային 
պատճառ է համարվել մրցակցային աշխատավարձով աշխատատեղերի 
բացակայությունն ու վատ սոցիալական պայմանները: 

Բնակչության միգրացիոն տրամադրվածության դրական միտումների մասին է 
փաստում նաև Ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացրած հետազոտությունների 
շրջանականերում, համաձայն որի առաջին իսկ հնարավորության դեպքում պատրաստ է 
երկիրը լքել հարցվածների 8.1%-ը, որոնք կազմում են միջին մասնագիտական 
կրթություն ունեցողները: Ամուսնացած քաղաքացիների 38.8%-ը պատրաստ է եղել 
արտերկիր մեկնելու, եթե լինեն մշտական բնակության համար անհրաժեշտ պայմաններ 
և հնարավորություններ: 

Համաձայն Ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացրած հետազոտությունների՝ 
գոնե մեկ անգամ արտագնա աշխատանքի մեկնած քաղաքացիների հերթական անգամ 
մեկնելու, իսկ հնարավորության դեպքում մշտական բնակություն հաստատելու 
հավանականությունը բարձրանում է33։ Համաձայն նույն հետազոտության տվյալների 
ամուսնացած անձանց 62.8%-ը պատրաստ է առաջին իրատեսական հնարավորության 
դեպքում մեկնել արտերկիր մշտական բնակության։ Նույն հետազոտությունը ցույց է 
տվել նաև, որ մշտական բնակություն հաստատելու հնարավորություն ունենալու 
դեպքում հարցվածների 38.4%-ը պատրատ է մեկնել երկրից, իսկ ժամանակավոր 
աշխատանքի մեկնելու ցանկություն ունեցողների թիվը ևս մեծ տեսակարար կշիռ ունի՝ 
31.3%-ը։ Ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացրած հետազոտության մեջ 

արտացոլված է ըստ տարիքային խմբերի 2015թ․-ի միգրանտների քանակական 

գնահատականը, համաձայն որի տղամարդկանց շրջանում ամենաշատ մեկնողները 
գտնվում են 30-34 տարիքային խմբում, որին հաջորդում է 25-29 տարիքային խումբը, 
կանանց շրջանում ամենաշատ մեկնողները գտնվում են 25-29 տարիքային խմբում, 
որին հաջորդում է 20-24 տարիքային խումբը34։  

Որպես մարտահրավեր, ՀՀ առաջ ծառացած է ոչ միայն միգրացիոն արտահոսքի 
կառավարումն ու կրճատումը, այլև միգրանտ հանդիսացող ՀՀ քաղաքացիներին ՀՀ 
վերադարձնելու և ՀՀ-ում կրկին բնակվելու պայմանների և հնարավորությունների 
ստեղծումը: Ազգային ինստիտուտի կողմից 2017թ.-ին իրականացրած «Բնակչության 
միգրացիոն տրամադրվածությունը» հետազոտության տվյալներով՝ ՀՀ վերադարձած 
միգրանտների 45%-ին հաջողվել է ՀՀ-ում աշխատանք գտնել: Ցուցանիշը բավականին 
խոստումնալից է և զբաղվածության պետական քաղաքականության իրականացման 
տեսանկյունից առարկայական:  

                         
33 Ազգային ինստիտուտ, «Բնակչության միգրացիոն տրամադրվածություն հետազոտություն 
34 Mapping youth transitions to work in the Eastern Partnership countries, European Training foundation, National Institute of Labor and social 
Research, November 2017 
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Միգրացիան և միգրացիոն տրամադրվածությունը 
Բնակչության միգրացիոն տրամադրվածությունն ըստ տարիքի, սեռի, ինչպես նաև 

սոցիալական տարբեր կարգավիճակների պարզելու նպատակով, Ազգային 
ինստիտուտը 2017թ.-ի առաջին կիսամյակում իրականացրել է բնակչության շրջանում 
միգրացիոն տրամադրվածության բացահայտման հետազոտությունը: Հետազոտության 
շրջանակներում իրականացվել է հարցում, ինչպես նաև ֆոկուս խմբային քննարկումներ 
նախկին միգրանտների հետ:  

Հարցումն անց է կացվել պատահական ընտրանքի միջոցով ՀՀ բոլոր 10 
մարզերում և Երևան քաղաքում: Հարցվողների ընդհանուր թիվը կազմել է 1500 անձ՝ 
առանց կոնկրետ սեռատարիքային բաշխման: 

Հարցմանը մասնակցած անձանց կողմից տրված պատասխանները ներկայացվում են 
ըստ հարցաթերթի համապատասխան բաժնում ներառված հարցերի համախմբի 
հերթականության: 

1. Արտագնա աշխատանքի մեկնողների վիճակագրությունը. 
Հետազոտության շրջանակներում հարցվածների մեջ 42%-ը կանայք են եղել, իսկ 

58%-ը տղամարդիկ: Համաձայն ստացված արդյունքների, ամենամեծ թվով արտագնա 
աշխատանքի մեկնողները տղամարդիկ են: Ընդ որում հարցված տղամարդկանց 49%-ը 
գոնե մեկ անգամ մեկնել է արտագնա աշխատանքի, իսկ հարցված կանանց շրջանում 
արտագնա աշխատանքի մեկնել է վերջիններիս 16.6%-ը: Տարիքային խմբում ամենամեծ 
տեսակարար կշիռն ունեն 25-50 տարեկանները՝ մոտ 60%, այնուհետև 18-25 
տարեկանները՝ 20.4% և 50-60 տարեկանները՝ 16.6%: 

Արտագնա աշխատանքի մեկնող տղամարդկանց շրջանում ամենաերիտասարդը եղել 
է 18 տարեկան, իսկ ամենատարեցը՝ 86 տարեկան:  

 

2. Արտագնա աշխատանքի մեկնողների կրթական մակարդակը. 
Հարցման արդյունքների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ հարցվածների գրեթե 

կեսը՝ 40.8%-ն ունի բարձրագույն կրթություն: Այնուհետև հաջորդ մեծ տեսակարար կշիռ 
ունեցող խումբը կազմում են միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողները և 
հիմնական հանրակրթական հաստատություններն ավարտածները՝ 
համապատասխանաբար 24.5%, 15.1%: Հարցման մեթոդաբանության և նպատակների 
տեսանկյունից բավականին հետաքրքրական է հատկապես պարզել թե տարբեր 
կրթական մակարդակ ունեցող անձինք ինչպես են տրամադրված արտերկրում 
մշտական կամ ժամանակավոր աշխատանքի մեկնելուն:  
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Գծանկար 2. Մեկնելու տրամադրվածությունը ըստ կրթական մակարդակի 

 
 

Արտագնա աշխատանքի մեկնած անձանց մեջ արտագնա աշխատանքի մեկնելու 
ընթացքում նրանց կարգավիճակը եղել է ինչպես օրինական, այնպես էլ անօրինական: 
Անօրինական և օրինական կարգավիճակով արտագնա աշխատանքի մեկնած անձանց 
վիճակագրությունը հետևյալն է՝ 
 

Գծանկար 3. Աշխատանքային պայմանագրով և առանց աշխատանքային պայմանագրի 
մեկնածների վիճակագրություն 
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Արտագնա աշխատանքի մեկնած քաղաքացիները, որոնք վերադարձել են ՀՀ, 
«Արդյո՞ք վերադառնալով արտերկրից կարողացել եք ՀՀ-ում գտնել աշխատանք» 
հարցին քաղաքացիների կողմից տված պատասխաններն ունեցել են հետևյալ 
բաշխումը՝ 

 

Գծանկար 4. ՀՀ արտագնա աշխատանքից վերադառնալուց հետո հարցվածների 
զբաղվածությունը 

 
 

Վերադարձած քաղաքացիների մեջ մեծ տեսակարար կշիռ է կազմում ՀՀ-ում 
աշխատանք գտածների թիվը՝ 45.4%:  

 

Գծանկար 5. Հարցվածների շրջանում ոչ մի պայմանով չեն մեկնի երկրից 
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Գծանկար 6. Հարցված անձանցից կմեկնեն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում 

 
 

Գծանկար 7. Հարցված անձանցից կմտածեն մեկնել թե ոչ 

 
 

3. Հարցվածների ընտանեկան կարգավիճակը. 
Հետաքրքրական էր հարցվածների ընտանեկան կարգավիճակը, ինչպես նաև 

հարցվողների արտերկիր արտագնա աշխատանքի մեկնելու ցանկությունը ըստ 
ընտանեկան կարգավիճակի: Համաձայն դրանց հարցվածների մեջ մեծ տեսակարար 
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կշիռ են ունեցել ամուսնացածները՝ 62.8%, այնուհետև չամուսնացածները՝ 28.1%, 
ամուսնալուծվածները՝ 4.8%, կինը կամ ամուսինը մահացած քաղաքացիները՝ 4.3%: Ընդ 
որում, այն քաղաքացիները, որոնք ամուսնացած են եղել, մեծամասամբ պատրաստ են 
արտերկիր արտագնա աշխատանքի մեկնելու, այն էլ մշտական հիմունքներով: Հարցին 
դրական պատասխան են տվել 38.8%-ը:  

Արտերկիր մշտական հիմունքներով մեկնելու ցանկություն հայտնած 
քաղաքացիների բաշխումն ըստ ամուսնական կարգավիճակի և ըստ մեկնման 
մտադրության տարբեր պատասխանների ներկայացված են հաջորդիվ եկող 
գծանկարներում: 

 

Գծանկար 8. Ամուսնացածների մեկնելու տրամադրվածությունը 

 
 

Գծանկար 9. Չամուսնացածների մեկնելու տրամադրվածությունը 
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Գծանկար 10. Ամուսնալուծվածների մեկնելու մտադրությունը 

 
 

Գծանկար 11. Կնոջը կամ ամուսնուն կորցրածների մեկնելու մտադրություն 
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Գծանկար 12. Արտագնա աշխատանքի մեկնելու պատճառները 

 
 

Հարցման արդյունքների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ արտագնա 
աշխատանքի մեկնելու առաջնային պատճառները ՀՀ-ում աշխատանքի 
բացակայությունն ու աշխատավարձի ցածր մակարդակն են՝ համապատասխանաբար 
18.6% և 11.6% բաշխմամբ: 

 

Գծանկար 13. ՀՀ-ում միգրացիայի հիմնական պատճառները  
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Գծանկար 14. ՀՀ-ից առավել շատ արտագաղթում են դեպի 

 
 

 

Գծանկար 15. Ժամանակավոր աշխատանքի մեկնելու տրամադրվածությունը 

 
Ինչպես երևում է պատասխանների բաշխումից, հարցվածների մեծ մասը 

պատրաստ են մեկնել արտերկիր ժամանակավոր աշխատանքի հնարավորության 
դեպքում՝ 36.5%: 
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Գծանկար 16. Արտերկիր մշտական աշխատանքի հնարավորության դեպքում մեկնելու 
տարբերակները 

 
 

Հարցման արդյունքներից պարզ է դառնում, որ զբաղվածության խնդիրը 
բավականին լուրջ է դրված և հանդիսանում է երկիրը լքելու որոշման վրա լուրջ 
ազդեցություն ունեցող գործոն, քանի որ հարցվածների շրջանում 38.4%-ը պատրաստ է 
լքել երկիրը՝ արտերկրում մշտական աշխատանքի առկայության պարագայում:  
 

Գծանկար 17. Ուսում ստանալու նպատակով արտերկիր մեկնելու տարբերակները 

 
 

Հարցման արդյունքներից պարզ է դառնում, որ ՀՀ բնակչությունը հակվածություն 
ունի արտերկիր մեկնելու նաև կրթություն ստանալու նպատակով: Պատասխանների 
բաշխվածությունը կրկին համարյա հավասարաչափ է ըստ սեռի գործոնի: Հարցված 
քաղաքացիների 43.6%-ը պատրաստ է լքել երկիրը կրթություն ստանալու համար:  
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Գծանկար 18. Բուժման համար արտերկիր մեկնելու հնարավորությունների 
տարբերակները 

 
 

Առողջապահական բնույթի խնդիրների հետ կապված քաղաքացիների մեկնելու 
տրամադրվածությունը կրկին բարձր է: Հարցվածների 47.1%-ը ցանկանում է լքել ՀՀ-ն՝ 
արտերկրում բուժում ստանալու նպատակով: 
 

Գծանկար 19. Մշտական բնակության համար արտերկիր մեկնելու տարբերակները 

 
Հարցման արդյունքների համաձայն բնակչությունը բավականին տրամադրված է 

հնարավորության դեպքում մեկնելու արտերկիր մշտական բնակություն հաստատելու 
համար: Հարցվածների մեջ այդպիսի ցանկություն են հայտնել 31.3%-ը: 
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Գծանկար 20. ժամանակավոր բնակության համար արտերկիր մեկնելու 
հնարավորությունները 

 
 

Ի տարբերություն նախորդ հարցի՝ այս դեպքում պատկերը մի-փոքր այլ է, քանի որ 
հարցվածները առավել շատ հակված են արտերկիր մեկնելու մշտական բնակության, 
քան ժամանակավոր: Հարցվածների 29.7%-ն է պատրաստ հնարավորության դեպքում 
մեկնելու արտերկիր ժամանակավոր բնակության: 

  
Առաջարկություններ 
 
1. Վերարտադրողական առողջության հիմնախնդիրների լուծման համար 

առաջարկվում է՝ 
1) Դեռահասների առողջության բարելավման նպատակով անհրաժեշտ է ընդլայնել 

հետազոտությունների տեսակները, ծավալները և կվերանայվեն գները, որի 
արդյունքում ակնկալվում է առաջնային անպտղության և ինքնաբեր վիժումների 
նվազեցում առնվազն 5%-ով, ինչը տարեկան վերարտադրողական տարիքի մոտ 
110 կանանց մոտ կապահովի հղիության ավելացում: 

2) Ըստ ԱՀԿ տվյալների, հղիների 35-40-%ի մոտ արձանագրվում են տարբեր 
բնույթի ախտաբանություններ: Հետևաբար, Հայաստանում ախտաբանությամբ 
տառապող հղիների կարիքը պաթոլոգիայի բաժանմունքներում բուժում ստանալու 
համար կազմում է մոտ 25000 հղի, հաշվի առնելով, որ նրանց մի մասը կրկնակի 
հոսպիտալացման կարիք են ունենում, դեպքերի թիվը կկազմի մոտ 30.000: 
Հղիների ախտաբանությունների վաղ ախտորոշումն ու բուժումը առավել 
արդյունավետ իրականացնելու համար կընդլայնվեն 1 դեպքի հետազոտության 
տեսակները և ծավալները, որից ակնկալվում է ինքնաբեր վիժումների, 
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մեռելածնության, մայրական և պերինատալ մահացության նվազեցում, հղիության 
պահպանում, երեխաների թվի ավելացում առնվազն 150-ով: 

3) Հանրապետությունում տարեկան գրանցվում է 3500 ինքնաբեր վիժում, 4000 
վաղաժամ ծննդաբերություն և շուրջ 700 բնածին արատներով երեխաների 
ծնունդ, Նախատեսվում է կանանց 23 կոնսուլտացիաներում արդիականացնել 
պրենատալ ախտորոշման հնարավորությունները, հագեցնելով ժամանակակից 
գերձայնային սարքավորումներով: Ակնկալվում է բնածին արատներով 
նորածինների թվի կրճատում 10%-ով, իսկ վաղաժամ ծննդաբերություններինը` 
5%-ով, որի արդյունքում հնարավոր է արձանագրել տարեկան 200 
կենդանածնության ավելացում:  

4) Հանրապետությունում ծննդաբերությունների թիվը տարեկան շուրջ 42000 է, որից 
նորմալ ծննդաբերությունները` 22000, որից 11000-ը ավարտվում են կեսարյան 
հատումով: Տարեկան միջինում 72000 հղիի մոտ իրականացվում է հսկողություն և 
խնամք, որից 35%-ը պատկանում է բարձր ռիսկի խմբին: Հղիության վարման ու 
հսկողության որակի բարձրացման արդյունքում ակնկալվում է ինքնաբեր 
վիժումների, մեռելածնության, զարգացման արատների կրճատում առնվազն 
5%ով, կենդանածնության ավելացում շուրջ 200 երեխայով: 

5) Հայաստանում տարեկան ծնվում են շուրջ 4000 անհաս, ցածր քաշով և 
ախտաբանություններով նորածիններ, որոնք կարիք ունեն վերակենդանացման, 
ինտենսիվ բուժման և հետագա խնամքի, որի հետագա բարելավման արդյունքում 
կընդլայվեն հետազոտությունների տեսակներն ու ծավալները, կհաջողվի փրկել 
տարեկան 20 նորածնի կյանք, որը 5%-ով կնվազեցնի մանկական մահացության 
ցուցանիշը: 

6) ԱՀԿ տվյալներով, եթե պոպուլյացիայում անպտուղ ամուսնության հաճախությունը 
գերազանցում է 15%-ը, այն բժշկասոցիալական հիմնախնդրից վերածվում է 
ժողովրդագրականի: Հայաստանում հաջողվեց անպտղությունը 32%-ից (1998թ.) 
կրճատել շուրջ 2.2 անգամ, սակայն դեռևս ունի բարձր մակարդակ: 
Անպտղության բուժման նպատակով նախատեսվում են` 
 տարեկան 350 կնոջ անպտղության բուժում ժամանակակից մեթոդներով, 
 փորձանոթային բեղմնավորում 300 զույգի համար, 
 արհեստական սերմնավորում 350 զույգի համար, 
 արդյունքում ակնկալվում է տարեկան առնվազն 200 երեխայի ծնունդ: 

7) Տարեկան Հայաստանում գրանցվում է մոտ 18000 ամուսնություն: Ամուսնության 
առաջին տարում ունենում են երեխա, որը կազմում է ընդհանուր ծնունդների 
շուրջ 30%-ը: Ամուսնացող զույգերի առողջության սերտիֆիկատի ներդրում, որով 
ակնկալվում է վերատադրողական ֆունկցիաների գնահատում, շեղումների վաղ 
հայտնաբերում և բուժում, անպտղության նվազեցում` տարեկան ապահովելով 
շուրջ 200 երեխայի ծնունդ: 
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8) Ծրագրի իրականացման արդյունքում ընդհանուր առմամբ հնարավոր կլինի 
տարեկան ապահովել մինչև 1400 լրացուցիչ ծնունդներ: 

 
2. Աշխատանքը երեխայի խնամքի հետ համատեղելուն աջակցող ծրագրերի 

առաջարկ 
1) Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ 

մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում 
Ծրագրով նախատեսվում է շահառուների աշխատանքային ունակությունների և 

կարողությունների ձեռքբերման նպատակով գործատուի մոտ կազմակերպել մինչև 
վեց ամիս տևողությամբ մասնագիտական ուսուցում (աշկերտություն) հետևյալ 
հիմնական մասնագիտությունների գծով՝ վարսահարդար, խոհարար, 
դիմահարդար, ծաղկի դիզայներ և այլն: 

Ուսուցման ընթացքում նախատեսվում է՝ 
 շահառուին վճարել կրթաթոշակ՝ նվազագույն ամսական աշխատավարձի 

չափով՝ տրանսպորտային և այլ ծախսերը հոգալու, ինչպես նաև երեխաների 
խնամքը կազմակերպելու համար, 

 գործատուի մոտ ուսուցանող մասնագետին վճարել հավելում՝ նրա նախորդ 
տարվա միջին ամսական աշխատավարձի 20%-ի չափով հավելում, բայց ոչ 
ավելի, քան նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը, իսկ 
մասնագիտական ուսուցում կազմակերպող մասնագետն անհատ ձեռնարկատեր 
լինելու դեպքում՝ վճարել գումար նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ի 
չափով, 

 գործատուին վճարել միանվագ 30000 դրամ՝ ուսուցումը կազմակերպելու համար 
պահանջվող նյութական ծախսերը (հումք, աշխատանքի առարկա հանդիսացող 
այլ նյութեր) հոգալու նպատակով: Նյութական ծախսերը հոգալու համար 
գործատուին վճարվելիք գումարի չափի հաշվարկման համար հիմք է 
հանդիսացել Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության 2-րդ ծրագրի 2-րդ 
բաղադրիչով նախատեսված՝ նմանատիպ ծրագրի գործառնական ձեռնարկը 
(հավանության է արժանացել Համաշխարհային բանկի կողմից և հաստատվել է 
Ծրագրի կառավարման խորհրդի կողմից), որի նախագծման շրջանակներում 
կատարվել են համապատասխան: 

Մեկ շահառուի հաշվով պահանջվող գումարը կկազմի 737424 դրամ՝ 
1) կրթաթոշակ` 467424 դրամ (6 ամիս x 77904 դրամ), 
2) ուսուցանող մասնագետի աշխատավարձի հավելում` 240000 դրամ (6 ամիս x 

40000 դրամ), 
3) ուսուցումը կազմակերպելու համար միանվագ գումար` 30000 դրամ: 

ՀՀ ՄԺԾ 2018-2020թթ. ծրագրով նախատեսված է` 
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1) 2018թ.` 100 շահառուի համար 73,742.4 հազ. դրամ,  
2) 2019թ.` 105 շահառուի համար 77,429.5 հազ. դրամ,  
3) 2020թ.` 110 շահառու համար 81,116.6 հազ. դրամ: 

2) Երեխա ունեցող մինչև 24 տարեկան գործազուրկ կանանց բարձրագույն 
մասնագիտական կրթությանը նախապատրաստման աջակցության տրամադրում 
Ծրագրով նախատեսվում է մինչև 24 տարեկան գործազուրկ կանանց, որոնք ունեն 

առնվազն երկու երեխա, միջնակարգ կամ միջնակարգ մասնագիտական կրթություն և 
չեն սովորել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, ընդգրկել ՀՀ ԿԳՆ 
սահմանած կարգով լիցենզավորված և հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների կողմից իրականացվող երկարաժամկետ (ութամսյա) կամ 
արագացված (երկամսյա) դասընթացներում՝ 3 հանրակրթական առարկաներ 1 
շահառուի համար սկզբունքով: Նախատեսվում է նաև շահառուին վճարել կրթաթոշակ` 
նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ի չափով: 

Մեկ շահառուի հաշվով պահանջվող գումարը կկազմի 591000 դրամ՝ 
1) կրթաթոշակ` 216000 դրամ (8 ամիս x 27000 դրամ), 
2) ուսուցանող կազմակերպությանը վճարվող գումար՝ 375000 դրամ (125000 դրամ 

x 3 առարկա): 
Մեկ առարկայի գծով ուսուցման համար ուսուցանող կազմակերպությանը կամ 

ֆիզիկական անձին վճարվող գումարի հաշվարկման համար հիմք են ընդունվել 
նախապատրաստական դասընթացներ կազմակերպող ստորև նշված 3 
կազմակերպությունների պաշտոնական կայքերում առկա տեղեկատվությունը, 
մասնավորապես` 

Երևանի պետական համալսարան (http://ysu.am) 
Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը 

ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, 
նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների 
աշակերտների և սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է, ինչպես նաև 
ուսումն այնտեղ շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը: 

Դասընթացների ընդհանուր տևողությունը 8 ամիս է: Նախապատրաստական 
դասընթացի տարեկան վարձը կազմում է 150000 դրամ: 

Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան (http://ufar.am) 
Դասընթացների ընդհանուր տևողությունը 40 շաբաթ է: Նախապատրաստական 

դասընթացի տարեկան վարձը կազմում է 320 000 դրամ: Մեկ կամ երկու առարկաների 
դասերին գրանցվելու դեպքում յուրաքանչյուր առարկայի տարեկան ուսման վարձը 
կազմում է 108 000 դրամ: 

Եվրոպական Կրթական Տարածաշրջանային Ակադեմիա (http://era.am) 
Դասընթացի ընդհանուր տևողությունը 38 շաբաթ Է: Նախապատրաստական 

դասընթացի տարեկան վարձավճարը սահմանված է 300 000 դրամ (http://era.am): 
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ՀՀ ՄԺԾ 2018-2020թթ. ծրագրով նախատեսված է` 
1) 2018թ.` 50 շահառուի համար 29,550.0 հազ. դրամ,  
2) 2019թ.` 60 շահառուի համար 35,460.0 հազ. դրամ,  
3) 2020թ.` 70 շահառու համար 41,370.0 հազ. դրամ: 

3) Մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձանց՝ երեխայի 
մինչև 2 տարին լրանալը աշխատանքի վերադառնալու դեպքում, երեխայի խնամքն 
աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար փոխհատուցում 

Ծրագրով հնարավորություն է տրվում շահառուին վերադառնալ աշխատանքի և 
կազմակերպել երեխայի խնամքը դայակի կամ վճարովի հիմունքներով գործող 
նախադպրոցական հաստատության միջոցով: 

Նախատեսվում է ամսական պարբերականությամբ շահառուին յուրաքանչյուր 
երեխայի համար վճարել փոխհատուցում՝ 

 մինչև 1 տարեկան երեխայի խնամքի համար՝ վարձավճարի 70%-ի չափով, բայց 
ոչ ավել, քան նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը, 

 1-ից 2 տարեկան երեխայի խնամքի համար՝ վարձավճարի 60 %-ի չափով, բայց ոչ 
ավել, քան նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ը: 

Անձի համար առաջին տարում կպահանջվի 605 000 ՀՀ դրամ, իսկ երկրորդ 
տարում՝ 297 000 ՀՀ դրամ: 

Մեկ շահառուի հաշվով ընդհանուր ծախսը 2 տարվա համար կկազմի՝ 902000 
դրամ (55000 դրամ x 11 ամիս + 27000 դրամ x 11ամիս): Աջակցության չափի հաշվարկի 
հիմքում դրվել է յուրաքանչյուր տարի՝ 11 ամիս, քանի որ յուրաքանչյուր տարի առնվազն 
21 աշխատանքային օր շահառուն ունի ամենամյա արձակուրդ, որի ընթացքում 
աջակցություն չի նախատեսվում: 

ՀՀ ՄԺԾ 2018-2020թթ. ծրագրով նախատեսված է` 
1) 2018թ.` 200 շահառուի համար 121,000.0 հազ. դրամ,  
2) 2019թ.` 300 շահառուի համար 181,500.0 հազ. դրամ,  
3) 2020թ.` 500 շահառու համար 302,500.0 հազ. դրամ: 

 
3. Բնակարանով ապահովման պետական նպատակային ծրագրի առաջարկ 
Ծրագրի իրականացումը կնպաստի՝ 
 ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանը` խթան հանդիսանալով նոր 

ընտանիքների ձևավորման և ընտանիքներում երեխաների թվի ավելացման, 
կենցաղային հողի վրա ամուսնալուծությունների կրճատման համար, 

 արտագաղթի նվազմանը, ներքին միգրացիոն հոսքերի արդյունավետ կառավարմանը` 
շահառուին և նրա ընտանիքին ամուր կապելով իր բնակավայրին, 

 տնտեսական զարգացմանը և նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը` լրացուցիչ 
պահանջարկ և նպատակային ներդրումներ ապահովելով անշարժ գույքի շուկայում և 
բնակարանաշինության ոլորտում, 
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 պետական-մասնավոր գործընկերության զարգացմանը,  
 շահառուների և նրանց ընտանիքի անդամների կայուն զբաղվածության խթանմանը, 

հատկապես ցածր վարձատրությամբ առկա թափուր և նոր ստեղծվող 
աշխատատեղերի համալրմանը` շահառուի եկամտային հարկից հիփոթեքային վարկի 
սուբսիդավորմամբ պայմանավորված, 

 ոչ ֆորմալ զբաղվածության կրճատմանը, եթե նկատի ունենանք, որ բնակարանի 
սեփականատեր դառնալու համար շահառուն պետք է ունենա սեփական 
ներդրումները` իր օրինական եկամուտներից պարբերաբար վճարումներով և այդ 
եկամուտներին համապատասխան ձևավորված եկամտային հարկից` իրեն 
վերադարձված միջոցներից: 

Շահառուներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներն են՝ 
1) շահառուն չունի սեփականության իրավունքով բնակարան, կամ՝ 
2) բնակվում է վթարային բնակֆոնդում կամ ժամանակավոր կացարանում կամ 

հարազատի կամ ազգականի մոտ կամ վարձակալությամբ, կամ՝ 
3) ունի սեփականության իրավունքով բնակելի տարածություն, որը գերբնակեցված է (1 

շնչի հաշվով 9 քմ պակաս տարածք), կամ՝ 
4) բնակվում է 1 սենյակում և ընտանիքը կազմված է ամուսիններից և 9 տարեկանից 

բարձր ու տարբեր սեռի երեխաներից: 
Առաջնահերթությունը տրվում է նոր կառուցված կամ արտադրական 

նշանակության չօգտագործվող տարածքները կամ կիսակառույց շինությունները 
վերակառուցած բնակարաններին, բարձրլեռնային և սահմանամերձ բնակավայրերին, 
ինչպես նաև հետևյալ կարգավիճակն ունեցող շահառուներին՝ 
1) առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձ, 
2) ընտանիքների անապահովության համակարգում հաշվառված ընտանիք, 
3) զոհված (մահացած) զինծառայողի կամ կամավորականի ընտանիք, 
4) հաշմանդամ դարձած զինծառայող կամ կամավորական, 
5) ՀՀ ՊՆ համակարգից զինվորական կենսաթոշակի անցած, ՀՀ ՊՆ-ում 

բնակարանային հաշվառման մեջ ընդգրկված և մշտական բնակելի մակերեսով 
չապահոված նախկին զինծառայող, 

6) ՀՀ ՊՆ համակարգի մշտական բնակարանային ապահովման իրավունք ստացած և 
չապահովված զինծառայող, 

7) հայրենադարձված կամ Հայաստան վերադարձած ընտանիք: 
Բնակարանը չի կարող օտարվել մինչև շահառուի կողմից դրա ամբողջական 

արժեքի մարումը: Լիազորված մարմինը հնարավոր բոլոր ձևերով և միջոցներով, 
շահագրգիռ կողմերի լայն մասնակցությամբ պետք է ապահովի հրապարակայնությունը: 

Ծրագիրը կարող է ֆինանսավորվել` 
 ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, 
 համագործակցող կազմակերպության ներդրումների հաշվին, 
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 ենթածրագիր 1-ի և 3-ի շրջանակներում ՀՀ կառավարության որոշմամբ բացված 
արտաբյուջետային միջոցների հաշվին շահառուի կատարած վճարումներից, 

 ՀՀ կառավարության կողմից ներգրավված նպատակային, երկարաժամկետ 
արտոնյալ վարկի միջոցների հաշվին, 

 օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից: 
Ծրագիրն ունի հետևյալ 5 բաղադրիչները. 
Ենթածրագիր 1. Նոր կառուցված կամ վերակառուցված կամ անշարժ գույքի 

երկրորդային շուկայից ձեռք բերված բնակարանը տրամադրվում է շահառուին հետևյալ 
պայմաններով՝ 

1) ընտանիքի անվանական եկամտի ամսական չափը՝ մինչև 200 հազ. դրամ, 
2) բնակարանի արժեքը՝ մինչև 10 մլն դրամ, բնակարանի մակերեսը՝ 35 քմ-ից (նոր 

կառուցված կամ վերակառուցված) մինչև 100 քմ (երկրորդային շուկայից), 
3) շահառուի կողմից մարման ժամկետը՝ մինչև 20 տարի, մարվող գումարի ամսական 

չափը՝ 41 հազ. 700 դրամ, 
4) շահառուի համար կանխավճար և տոկոսադրույքի մարման վճար չկա, 
5) բնակարանի արժեքը մարելուց հետո շահառուն դառնում է բնակարանի 

սեփականատեր:  
Ենթածրագիր 2. Համագործակցող կազմակերպության միջոցներով նոր 

կառուցված կամ վերակառուցված կամ անշարժ գույքի երկրորդային շուկայից ձեռք 
բերված կամ համագործակցող կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով 
պատկանող բնակարանը տրամադրվում է շահառուին հետևյալ պայմաններով՝ 

1) կազմակերպությունից շահառուն ձեռք է բերում բնակարանը և դառնում է 
սեփականատեր, 

2) ՀՀ կառավարության ներգրաված նպատակային վարկը տրամադրվում է 
կազմակերպությանը՝ ձեռք բերված բնակարանների անվանական ընդհանուր 
արժեքի չափով, դրամով, 20 տարի ժամկետով, տարեկան 5% տոկոսադրույքով, 
վարկի մարումը՝ ենթածրագիր 4-ում նշված պայմանով, 

3) ընտանիքի իրական եկամտի ամսական չափը՝ 185-500 հազ. դրամ, 
4) բնակարանի արժեքը՝ մինչև 15 մլն դրամ, բնակարանի մակերեսը՝ 50 քմ-ից (նոր 

կառուցված կամ վերակառուցված) մինչև 150 քմ (երկրորդային շուկայից), 
5) շահառուի կողմից մարման ժամկետը՝ մինչև 20 տարի, մարվող գումարի ամսական 

չափը՝ 93 հազ. 900 դրամ, 
6) շահառուի համար կանխավճար չկա, իսկ տոկոսադրույքը՝ տարեկան 5%: 

Ենթածրագիր 3. Կառուցապատումից հետո հավաքովի կոնստրուկցիաներով 
բնակարանի տրամադրում շահառուին հետևյալ պայմաններով՝ 

1) ընտանիքի անվանական եկամտի ամսական չափը՝ մինչև 200 հազ. դրամ, 
2) բնակարանի արժեքը՝ մինչև 10 մլն դրամ, բնակարանի մակերեսը՝ 70-85 քմ, 
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3) շահառուի կողմից մարման ժամկետը՝ մինչև 20 տարի, մարվող գումարի ամսական 
չափը՝ 41 հազ. 700 դրամ, 

4) շահառուի համար կանխավճար և տոկոսադրույքի մարման վճար չկա, 
5) բնակարանի արժեքը մարելուց հետո շահառուն դառնում է բնակարանի 

սեփականատեր: 
Ենթածրագիր 4. Շահառուի կողմից ձեռք բերված բնակարանի հիփոթեքային 

վարկի սպասարկման սուբսիդավորում հետևյալ պայմաններով՝ 
1) ՀՀ կառավարության ներգրաված (արտաքին ֆինանսական աղբյուրներից, 

կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերից) նպատակային վարկը տրամադրվում է 
բանկերին, 

2) շահառուն բնակարանը ձեռք է բերում բանկից ստացած հիփոթեքային վարկով 
հետևյալ պայմաններով՝ 

 վարկը տրամադրվում է դրամով, արժութային ռիսկը` կրում է բանկը, 
 կանխավճար չկա կամ առավելագույնը՝ 5%, 
 տոկոսադրույքը՝ հաստատուն, տարեկան 10%, տոկոսի հաշվարկը՝ մայր գումարի 

ամսական մնացորդի նկատմամբ, 
 պետական երաշխիքը՝ 100%, 
 փակման գինը՝ վարկավորվող գումարի և հաշվարկված տոկոսի հանրագումար, 
 վարկի մարումը՝ ամսական հավասար մասերով (փակման գնի 240-րդ մասը), 
3) ընտանիքի իրական եկամտի ամսական չափը՝ 205-500 հազ. դրամ, 
4) բնակարանի արժեքը՝ մինչև 15 մլն դրամ, բնակարանի մակերեսը՝ 50 քմ-ից (նոր 

կառուցված կամ վերակառուցված) մինչև 150 քմ (երկրորդային շուկայից), 
5) ՀՀ պետական բյուջեից հիփոթեքային վարկի տոկոսադրույքի փոխհատուցվող 

տարեկան չափը՝ 2% (ամսական՝ 12 հազ. 550 դրամ), 
6) ՀՀ պետական բյուջեից շահառուին վճարվող գումարի ամսական չափը՝ 31 հազ. 

330 դրամ, սակայն ոչ ավելի, քան տվյալ ամսում շահառուի և նրա ընտանիքի 
անդամների համար հաշվարկված և վճարված եկամտահարկի չափը, 

7) շահառուի կողմից մարման ժամկետը՝ 240 ամիս, մարման ենթակա ամսական 
գումարը՝ 125 հազ. 250 դրամ՝ 

 շահառուի միջոցներից՝ 81 հազ. 300 դրամ, 
 ՀՀ պետական բյուջեից ստացված միջոցներից՝ 43 հազ. 950 դրամ: 
Ենթածրագիր 5. Սեփականության իրավունքով համայնքին պատկանող 

բնակարանի տրամադրում շահառուին հետևյալ պայմաններով՝ 
1) լիազոր մարմինը ձևավորում և վարում է բնակարանների ռեեստր, որտեղ 

գրանցվում են սեփականության իրավունքով համայնքին պատկանող, ինչպես նաև 
երկար ժամանակ չբնակեցվող բնակարանները, 
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2) չբնակեցվող բնակարան կարող է ձեռք բերվել ՀՀ պետական բյուջեից 
սոցիալական պաշտպանության ոլորտին հատկացված՝ տվյալ տարվա խնայած 
միջոցներից, բնակարանի ձեռք բերման առավելագույն գինը՝ 500 հազ. դրամ, 

3) ռեեստրում գրանցված բնակարանը անհատույց հատկացվում է շահառուին, 
4) շահառուն բնակարանում 20 տարի մշտապես բնակվելուց հետո դառնում է դրա 

սեփականատերը: 
Հնարավոր ռիսկերը՝ 

1) մինչև Ծրագրի մեկնարկը օբյեկտիվորեն առկա են որոշակի անորոշություններ, 
որոնց ամբողջական և բազմակողմանի գնահատումը այս փուլում հնարավոր չէ, 

2) իրականացման ռիսկերի համալիր գնահատումը հնարավոր կլինի Ծրագրի 
լիարժեք փորձարկման ընթացքում` առնվազն 1 տարվա մոնիթորինգային 
արդյունքներն ամփոփելուց հետո: 

4. Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավորապես կարող է կիրառվել 
միջազգային փորձից ընտրված հետևյալ լուծումը, որը ընդհանրական վերաբերում 
է ՎՎ-ի դրական ուղղորդմանը՝ ծնելիության ցուցանիշների բարելավման 
նպատակադրմամբ. 
 առավել նոսր բնակեցված շրջաններում բնակչության վերաբնակեցման 

պետական ծրագրերի իրականացում՝ ներդրումների ներգրավման, 
տարածքային անհամաչափ զարգացման կանխման, ռեսուրսների արդյունավետ 
օգտագործման, բնակչության թվի ավելացման նպատակով (Ռուսաստան35), 

5. Ծնելիության նյութական խրախուսման համակարգի մեխանիզմների 
փոփոխություն. 
Հաշվի առնելով երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի գործելու սխեման, պարզ է 

դառնում, որ վերջին տասը տարիներին ՀՀ-ում երեխայի ծննդյան միանվագ չափի 
փոփոխությունը առավել մեծ ազդեցություն է ունեցել երրորդ և չորրորդ երեխաների 
ծնունդների թվի վրա, ընդ որում գրեթե 50%-ով, առավել փոքր ազդեցություն է ունեցել 
առաջին և երկրորդ երեխայի ծնունդների թվաքանակի վրա, և ոչ էական փոփոխություն 
է ունեցել հինգերորդ և հաջորդ ծնունդների թվի վրա: Պարզ է դառնում, որ ընդլայնված 
վերարտադրողական աճ ապահովելու համար թիրախ խումբ են հանդիսանում երրորդ և 
հաջորդ հերթական երեխա ունենալու մտադրություն ունեցող ընտանիքները: Սրանով 
պայմանավորված՝ առաջարկվում է երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի 
տրամադրումն ու բաշխումն իրականացնել հետևյալ մոդելով. առաջին և երկրորդ 
ծնունդների դեպքում պահպանել միանվագ նպաստի չափը առնվազն առաջիկա 
միջնաժամկետում, երրորդ և չորրորդ, ինչպես նաև հինգերորդ և հաջորդ ծնունդների 
դեպքում տրամադրվող նպաստի չափերը հավասարեցնել և հետագայում դրանց 
ազդեցության արդյունավետության գնահատումից հետո, երեխայի ծննդյան միանվագ 

                         
35 Ռուբեն Սեդրակյան, «Հեռավոր Արևոելք» ծրագրի վերաբերյալ, Իզվեստիա, հունվար, 2017թ․ - https://iz.ru/news/661480  
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նպաստի ծրագրի պետական բյուջեից լրացուցիչ միջոցներ հատկացնելու դեպքում, 
դրանք ուղղել երրորդ և հաջորդ երեխայի ծննդյան դեպքում տրամադրվող նպաստների 
չափի ավելացմանը, ընդ որում երրորդ երեխայից սկսած յուրաքանչյուր հաջորդ 
երեխայի համար բացի երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի վճարումից տրամադրել 
նաև մայրական կապիտալ նույն գումարի չափով և թույլատրել, որ այդ գումարը 
միանվագ հնարավոր լինի օգտագործել ընտանիքի կողմից՝ հիփոթեքային վարկի մայր 
գումարի վճարման, բարձրարժեք կենցաղային ապրանքներ գնելու համար: Նման 
փոփոխությունը հիմնավորվում է նաև նրանով, որ ընտրանքային հարցման դեպքում 
ամուսնական զույգերի համար՝ կնոջ դեպքում 42.8%, ամուսնու դեպքում 38.6%, 
երեխաների ցանկալի թիվը երեքն է եղել: 

Ընդ որում, բացի միանվագ նպաստի չափի և բաշխման փոփոխությունից, 
առաջարկվում է նաև ընտանեկան դրամագլխի օգտագործման առավել 
ազատականացված մոտեցում: Երեխայի օրինական ներկայացուցիչը այս դեպքում 
իրավունք պետք է ունենա ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով 
կանխիկացնել գումարը, եթե այն օգտագործվելու է ընտանիքի, այդ թվում երեխայի 
բնակարանային և կոմունալ կենցաղային պայմանների բարելավման, ծնողների կողմից 
սեփական բիզնեսը սկսելու, բնակարանի ձեռքբերման, կամ ձեռքբերված բնակարանի 
հիփոթեքային վարկի մարման համար: 
6. Միայն ծնելիության խթանման գործադրումներով իրատեսական չէ ՀՀ 

բնակչության թվաքանակի ավելացումը, հետևաբար կարևորվում են ինչպես 
արտագնա միգրացիայի կանխարգելումը, այնպես էլ ներգնա միգրացիայի 
առավելագույնս խթանումը:  

Այդ նպատակադրմամբ մասնավորապես էմիգրացիոն հոսքերի կանխարգելման 
ուղղությամբ առաջարկվում են հետևյալ միջոցառումները՝ 
 աշխատատար ճյուղերում (միավոր ներդրմամբ առավելագույն թվով 

աշխատատեղերի ստեղծում) առաջանցիկ ներդրումների խթանում (հարկային 
արձակուրդներ, նվազեցումներ, պետական երաշխիքներ)՝ թիրախավորելով այն 
մարզերը, որտեղ կա համապատասխան ներուժ և առավել ցածր զբաղվածության 
մակարդակ, 

 երիտասարդների` կրթությունից աշխատաշուկա արդյունավետ անցման նոր 
լուծումների և պետական նոր ծրագրերի ներդրում՝  
- ուսումնական հաստատություններում ապահովելով կարիերայի անհատական 
խորհրդատուների առկայություն,  
- կրթական չափորոշիչներում պրակտիկայի բաղադրիչի լիարժեք 
համապատասխանեցում մասնագիտական որակավորման իրական 
պահանջներին՝ ըստ մասնագիտությունների վերանայելով տևողությունը, 
պարբերականությունը, հասցեականությունը և բովանդակությունը, 
- կրթական ծրագրերում խոշոր գործատուների կողմից ուսանողների համար 
վարպետության դասերի պարտադիր ժամերի սահմանում, 
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- առաջին անգամ աշխատաշուկա մուտք գործող երիտասարդների (15-29 
տարեկան) համար տարբերակված նվազագույն աշխատավարձի սահմանում՝ 
երիտասարդի աշխատանքի տեղավորումը խրախուսելու համար, 
- նախնական և միջին մասնագիտական կրթությամբ երիտասարդների 
ինքնազբաղվածության աջակցություն (բիզնես ուսուցում, բիզնես ծրագրի 
մշակում, դրամաշնորհի տրամադրում, ուղեկցում), 

 սոցիալական ձեռնարկատիրության (սոցիալապես խոցելի խմբերի 
զբաղվածությունն ապահովող, սոցիալական նպատակ հետապնդող 
ձեռնարկատիրության տեսակ) կայացման և զարգացման համար 
համապատասխան ներդրումային ֆոնդի ստեղծում և գործարկման համար 
անհրաժեշտ հարկային արտոնություններ, 

 աշխատուժի շարժը կարգավորող միջպետական համաձայնագրերի կնքում 
հիմնական ընդունող երկրների հետ՝ անկանոն միգրացիայի կանոնավորման 
համար, երբ հստակ կսահմանվեն աշխատանքային ժամանակավոր 
միգրանտների վերադարձի հիմքերը, 

 բնակչության ժամկետանց վարկերի խորքային վերլուծություն, որից հետո 
թիրախավորված՝ զբաղված երիտասարդների անհուսալի վարկերի փուլային 
առողջացում: 

7. Գյուղական բնակավայրերում լիարժեք և արդյունավետ զբաղվածության 
ապահովման համար առաջարկվում է իրականացնել հետևյալ նպատակային 
ծրագրերն ու միջոցառումները, որոնք կրկին ձևավորվել են միջազգային լավագույն 
փորձի ուսումնասիրության և վերլուծության, ինչպես նաև նախորդ տարիներին 
Ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացրած հետազոտությունների36 
արդյունքների ամփոփման և գյուղական համայնքների ղեկավարների 
առաջարկությունների հիման վրա: Մասնավորապես առաջարկվում է՝ 

1) ջերմոցային տնտեսությունների կայացման նախապայմանների ապահովում, 
2) անասնապահության ճյուղի վերափոխում դեպի տոհմային տնտեսություններ, 
3) ոռոգման համակարգերի արդիականացում և ծածկույթի ընդլայնում, 
4) հակակարկտային կայանների ամբողջական ցանցի ձևավորում, 
5) գյուղատնտեսության ռիսկերի ապահովագրություն, 
6) ըստ գնահատված ներուժի և գյուղատնտեսական տարածաշրջանների՝ ինտենսիվ 

մշակաբույսերի արդյունավետ համախմբի ապահովում,  
7) մինչև գյուղատնտեսությունից կայուն եկամուտ ստանալը՝ սոցիալական 

աջակցության տրամադրում, 
8) ըստ գնահատված արդյունաբերական նախագծերի՝ արտոնյալ ներդրումներով ոչ 

գյուղատնտեսական աշխատատեղերի ստեղծում։ 

                         
36Ազգային ինստիտուտի կողմից 2017թ.-ին իրականացրած «Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիա առաջացնող և 
բնակչության տարածքային անհամաչափ տեղաբաշխման պատճառների համալիր ուսումնասիրություն, ժողովրդագրական 
ցուցանիշների վրա սոցիալ-տնտեսական գործոնների ազդեցության վերլուծություն և գնահատում» թեմայով 
հետազոտության շրջանակներում ընտրանքային երկու հարյուր վաթսունյոթ գյուղական և քսան քաղաքային համայնքների 
ղեկավարների հետ իրականացված փորձագիտական հարցումների վերլուծություն:  
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8. Մարզերում մշակութային կյանքի ակտիվացման, ինչպես նաև երեխաների 
ներգրավման և մշակութային զարգացումն ապահովելու համար, համատեղ 
ծրագրերի իրականացում ՀՀ մշակույթի նախարարության ներգրավմամբ՝ 
տարբեր միջոցառումների, ինչպես նաև համաֆինանսավորումների միջոցով 
նախագծերի իրականացման տեսքով: 

Վերը բերված առաջարկությունների և ծրագրերի իրականացման նպատակով 
անհրաժեշտ կլինի նաև ապահովել համապատասխան իրավական մեխանիզմների 
առկայությունը: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է կատարել գործող իրավական ակտերում 
փոփոխություններ և լրացումներ, ինչպես նաև նոր իրավական ակտերի ընդունում, որի 
համար առաջարկվող ցանկը ներկայացված է ստորև՝  

1) Ժողովրդագրական անվտանգության մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ,  
2) ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 2018-2040թթ. ռազմավարության 

ընդունում 
3) ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 2018-2022թթ. Միջնաժամկետ 

ծրագրի ընդունում  
4) ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 2018-2040թթ. ռազմավարության 

կառավարման խորհրդի ստեղծման համար անհրաժեշտ իրավական ակտի 
ընդունում, 

5) Նորաստեղծ ընտանիքների մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ,  
6) Բազմազավակ ընտանիքների մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ, 
7) Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ, 
8) «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ, 
9) Զբաղվածության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ, 
10) «Սոցիալական աջակցության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ, 
11) «Ժամանակավոր անաշխատունակության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ, 
12) «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ, 
13) Ժողովրդագրական առանձին կոնկրետ հիմնախնդիրների լուծման նպատակով՝ 

որպես այլընտրանքային ֆինանսավորման հնարավորություն ՎԱ պահպանման և 
բնակարանային հիմնախնդիրների լուծման նպատակով հիմնադրամներ ստեղծելու 
կամ այդ կանոնադրական նպատակները գործող հիմնադրամների 
կանոնադրություններում ամրագրելու վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծ: 
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9. Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման նպատակադրմամբ կարևորելով 
միջազգային կազմակերպությունների և միությունների հետ ՀՀ համագործակցության 
և անդամակցման ինտենսիվացումը՝ առաջարկվում է նպաստավոր պայմաններ 
ստեղծել և առավել ակտիվացնել ՀՀ-ի անդամակցությունը այնպիսի միությունների 
կամ կառույցների, ինչպիսիք է մասնավորապես Ընտանիքի պլանավորում 2020թ. 
ծրագիրը37, որն աշխատում է կառավարությունների, քաղաքացիական 
հասարակության կազմակերպությունների, դոնորների, մասնավոր և հետազոտական 
կազմակերպությունների, այլ հասարակական կառույցների հետ՝ մինչև 2020թ. ավելի 
քան 120 միլիոն կնոջ հնարավորություն տալու կիրառել ընտանիքի պլանավորման 
ժամանակակից մեխանիզմներն ու մեթոդները: 

Ներկայումս ծրագրին անդամակցում է շուրջ 75 երկիր:

                         
37 Family Planning 2020, http://www.familyplanning2020.org/about  
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Հավելված 2. Հետազոտության արդյունքները վիճակագրական աղյուսակների տեսքով 
Աղյուսակ 1. Երեխայի ծննդյան մինվագ նպաստի չափը և ծնվածների թիվն ըստ տարիների 

Ցուցանիշներ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Միտում 

Ծնունդների 
ընդհանուր 
թվաքանակ 

40105 41185 44413 44485 43430 42480 41790 43031 41763 40592 27655 

 

1-ին և 2-րդ 
ծնունդների 
թվաքանակ 

34802 35562 37903 37835 36721 35934 35117 35599 33821 32743 - 

 
1-ին և 2-րդ 
երեխայի 
ծննդյան 

միանվագ 
նպաստի չափ 

35 35 50 50 50 50 50 50 50 50 - 

 

3-րդ և 4-րդ 
ծնունդների 
թվաքանակ 

4970 5281 6138 6612 6268 6226 6329 7100 7557 7494 - 

 
3-րդ և 4-րդ 

երեխայի 
ծննդյան 

միանվագ 
նպաստի չափ 

200.0
00 

/անա
պահո

վ/ 

300.000 
/անապահո

վ/ 
430000 430000 430000 430000 430000 1000000 1000000 1000000 - 

 
5-րդ և հաջորդ 

ծնունդների 
թվաքանակ 

332 342 372 378 351 320 344 332 385 355 - 
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Ցուցանիշներ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Միտում 
5-րդ և հաջորդ 

երեխայի 
ծննդյան 

միանվագ 
նպաստի չափ 

20000
0 

300000 430000 430000 430000 430000 430000 1500000 1500000 1500000 - 

 

3-րդ և հաջորդ 
ծնունդների 
ընդհանուր 
թվաքանակ 

5302 5623 6510 6990 6619 6546 6673 7432 7942 7849 - 
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Աղյուսակ 2. Բացակա անդամի գտնվելու վայրը և դրա պատճառը 

Գտնվելու վայրը 
Վարձու 

աշխատող 
Ձեռնարկատիրական 

գործունեություն 
Ուսում 

Անձնական 
նկատառումներով 

Ընտանեկան 
հանգամանքներով 

Գործու-
ղում 

Բուժում Այլ 

Երևան 2 0 1 1 0 0 0 0 
66.7% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

ՀՀ այլ համայնք  7 0 0 1 6 3 0 0 
100.0% 0.0% 0.0% 14.3% 85.7% 42.9% 0.0% 0.0% 

Ռուսաստան 725 29 16 105 181 11 4 43 
113.8% 4.6% 2.5% 16.5% 28.4% 1.7% 0.6% 6.8% 

Ուկրաինա 10 5 2 4 8 0 0 2 
90.9% 45.5% 18.2% 36.4% 72.7% 0.0% 0.0% 18.2% 

ԱՊՀ այլ 
երկրներ 

8 0 4 4 49 1 0 0 
40.0% 0.0% 20.0% 20.0% 245.0% 5.0% 0.0% 0.0% 

Եվրոպական 
երկրներ 

16 1 11 13 23 8 4 0 
53.3% 3.3% 36.7% 43.3% 76.7% 26.7% 13.3% 0.0% 

ԱՄՆ 3 0 2 4 2 6 0 4 
30.0% 0.0% 20.0% 40.0% 20.0% 60.0% 0.0% 40.0% 

Այլ [նշել] 26 4 9 18 25 2 0 25 
55.3% 8.5% 19.1% 38.3% 53.2% 4.3% 0.0% 53.2% 

 
 

Աղյուսակ 3. Հարցվողի զբաղվածությունն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակի 

Տնտեսական գործունեության տեսակը Մասնաբաժինը, % 

1. ՀՊ .1% 
2. Բոլոր մակարդակների պետական և տեղական կառավարման ոլորտ 4.5% 
3. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն 1.2% 
4. Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում .1% 
5. Մշակող արդյունաբերություն 1.4% 
6. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում .4% 
7. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում .1% 
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Տնտեսական գործունեության տեսակը Մասնաբաժինը, % 

8. Շինարարություն .8% 
9. Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլետների նորոգում 2.9% 
10. Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն .1% 
11. Սպասարկման այլ ծառայություններ 5.5% 
12. Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու, այլ .1% 
13. Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում .7% 
14. Տեղեկատվություն և կապ .8% 
15. Ֆինանսկան և ապահովագրական գործունեություն 1.1% 
16. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն .1% 
17. Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն 1.0% 
18. Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն .3% 
19. Պետական կառավարում և պաշտպանություն, պարտադիր սոցիալական 

ապահովություն  
1.8% 

20. Կրթություն 7.4% 
21. Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում 2.5% 
22. Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ .7% 
23. Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն .3% 
24. Չի աշխատում 65.9% 
25. Ընդ. 100% 

 
 

Աղյուսակ 4. Հարցվողի ամսական եկամուտը՝ ներառյալ աշխատավարձ, 
տրանսֆերտներ, դրամական օգնություն և այլ եկամուտներ 

Եկամտի չափը, ՀՀ դրամ Մասնաբաժինը, % 

1. Եկամուտ չունի 75.9% 
2. Մինչև 50000 5.0% 
3. 50001-120000 14.4% 

4. 120001-200000 3.1% 
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Եկամտի չափը, ՀՀ դրամ Մասնաբաժինը, % 

5. 200001-300000 .8% 

6. 300001-600000 .3% 

7. 600001ից ավել .4% 

8. Ընդ. 100.0% 
 

Աղյուսակ 5. Վերջին մեկ տարվա ընթացքում դրամական օգնություն ստացողների բաշխումը 

Դրամական օգնություն Մասնաբաժինը, % 

1. ՀՊ .1% 

2. ԴՊ .1% 

3. Դրսում գտնվող ընտանիքի անդամից 6.6% 

4. ՀՀ-ում բնակվող հարազատներից .8% 

5. ՀՀ-ից դուրս բնակվող հարազատներից 2.5% 

6. Այլ դրամական օգնություն 1.1% 

7. Չի ստանում 88.7% 

8. Ընդ. 100.0% 

 

Աղյուսակ 6. Բաշխումն ըստ նպաստ ստացողների կողմից ՎԱ պահպանման հետ կապված ծառայությունների դիմելու  
  

Վերջին մեկ տարում օգտվել եք արդյո՞ք ՎԱ 
պահպանման ծառայություններից 

  ՀՊ Այո Ոչ Ընդ. 
ՀՊ   37.5% 62.5% 100.0% 
Չի ստանում նպաստ .7% 28.9% 70.4% 100.0% 
Ստանում է նպաստ .6% 32.1% 67.3% 100.0% 
Ընդ. .7% 29.6% 69.7% 100.0% 
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Աղյուսակ 7. Հարցվածների բաշխումն ըստ կացարանի տեսակի և կացարանի պատկանելության 
 Պատկանո՞ւմ է արդյոք կացարանը Ձեր ընտանիքին թե՞ այն վարձակալված է: 

Ը
նդ

. 

ՀՊ Սեփակա
ն է 

Վարձակալված 
է մասնավորից 

Գերատեսչա
կան է 

Օգտագործվում է 
անվարձահատույց 

Այլ 

Կա
ցա

րա
նի

 տ
ես

ա
կը

: 

ՀՊ 0 1 0 0 0 0 1 
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Առանձնատուն/կամ 
դրա մի մասը 

0 1043 56 3 70 5 1177 
0.0% 88.6% 4.8% 0.3% 5.9% 0.4% 100.0% 

Բնակարան 1 817 189 8 47 5 1067 
0.1% 76.6% 17.7% 0.7% 4.4% 0.5% 100.0% 

Հանրակացարան 0 15 4 0 0 0 19 
0.0% 78.9% 21.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Վագոն/տնակ 0 27 2 1 7 0 37 
0.0% 73.0% 5.4% 2.7% 18.9% 0.0% 100.0% 

Ընդ. 1 1903 251 12 124 10 2301 
0.0% 82.7% 10.9% 0.5% 5.4% 0.4% 100.0% 

 

Աղյուսակ 8. Հարցվողի ընտանիքին պատկանող սեփականության տեսակնրի բաշխումը 

Կացարանի տեսակը Մասնաբաժինը, % 

1. ՀՊ .0% 

2. Առանձնատուն/կամ դրա մի մասը 51.2% 
3. Բնակարան 46.3% 
4. Հանրակացարան .8% 
5. Վագոն/տնակ 1.6% 
6. Այլ .0% 

7. Ընդ. 100.0% 
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Աղյուսակ 9. Ընտանիքի կացարանի սենյակների թվի բաշխումն ըստ մարզերի 
 
  
  

Քանի՞ սենյակից է բաղկացած ընտանիքի կացարանը (առանց լողասենյակի, 
սանհանգույցի և խոհանոցի) 

Ընդ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Մ
ա

րզ
 

Երևան 66 190 329 111 27 5 0 1 1 0 
46.2% 32.5% 36.8% 25.8% 18.8% 7.9% 0.0% 12.5% 20.0% 0.0% 

Տավուշ 20 111 138 67 26 16 4 1 1 1 
14.0% 19.0% 15.4% 15.5% 18.1% 25.4% 16.0% 12.5% 20.0% 33.3% 

Գեղարքունիք 5 59 142 101 50 33 16 2 0 2 
3.5% 10.1% 15.9% 23.4% 34.7% 52.4% 64.0% 25.0% 0.0% 66.7% 

Լոռի 29 122 146 67 20 4 2 3 0 0 
20.3% 20.9% 16.3% 15.5% 13.9% 6.3% 8.0% 37.5% 0.0% 0.0% 

Շիրակ 23 103 139 85 21 5 3 1 3 0 
16.1% 17.6% 15.5% 19.7% 14.6% 7.9% 12.0% 12.5% 60.0% 0.0% 

Ընդ. 143 585 894 431 144 63 25 8 5 3 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Աղյուսակ 10. Ընտանիքում երեխայի հետ բավարար ժամանակ չանցկացնելու պատճառները 
և ընտանիքի անդամի մոտ լուրջ առողջական խնդիր ունենալու փաստը 

  
 

Վերջին մեկ տարում Ձեր 
ընտանիքի որևէ անդամի մոտ 
առաջացել են արդյո՞ք լուրջ 

առողջական խնդիրներ: 

Ընդամենը 

Այո Ոչ   

Պ
ա

տ
ճա

ռն
եր

ը 
դա

ստ
իա

րա
կո

ւթ
յա

մբ
 ք

իչ
 զ

բա
ղվ

ել
ու

 
հա

մա
ր 

ԴՊ 3 2 5 
60.0% 40.0% 100.0% 

Երեխայի հոր զբաղվածությունը 232 248 480 
48.3% 51.7% 100.0% 

Երեխայի մոր զբաղվածությունը 17 6 23 
73.9% 26.1% 100.0% 

Երեխայի հոր առողջական վիճակը 3 2 5 
60.0% 40.0% 100.0% 

Ծնողների անհրաժեշտ 
մանկավարժական հմտությունների 
պակասը 

2 0 2 
100.0% 0.0% 100.0% 

Ցանկություն չունեն 4 1 5 
80.0% 20.0% 100.0% 

Ընտանեկան դրվածքը և ավանդույթը 3 3 6 
50.0% 50.0% 100.0% 

Այլ 16 23 39 
41.0% 59.0% 100.0% 

Ընդամենը 280 285 565 
49.6% 50.4% 100.0% 
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Աղյուսակ 11. Երեխա ունենալու մտադրությունն ըստ կացարանի սեփականության ձևի 
  
  
  
  

Պատկանո՞ւմ է արդյոք կացարանը Ձեր ընտանիքին թե՞ այն վարձակալված է: 

Սեփական 
է 

Վարձակալված է 
մասնավորից 

Գերատեսչական է Օգտագործվում է 
անվարձահատույց 

Այլ 

Պ
լա

նա
վո

րո
ւմ

 ե
ք 

ա
րդ

յո
՞ք

 ա
ռա

ջի
կա

յո
ւմ

 ե
րե

խ
ա

 
ու

նե
նա

լ  
ԴՊ 129 10 2 9 1 

85.4% 6.6% 1.3% 6.0% .7% 

ՀՊ 2 0 0 0 0 

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Այո, առաջիկա 
1 տարում 

191 39 0 11 1 

78.9% 16.1% 0.0% 4.5% .4% 

Այո, առաջիկա 
2 տարում 

105 15 1 11 2 

78.4% 11.2% .7% 8.2% 1.5% 

Այո, առաջիկա 
3 տարում 

92 18 1 6 0 

78.6% 15.4% .9% 5.1% 0.0% 

Ավելի ուշ, քան 
3 տարին 

148 28 1 9 0 

79.6% 15.1% .5% 4.8% 0.0% 

Ոչ 1236 141 7 78 6 

84.1% 9.6% .5% 5.3% .4% 

Ընդ. 1903 251 12 124 10 

82.7% 10.9% .5% 5.4% .4% 
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Աղյուսակ 12. Երեխաների դաստիարակությանը մասնակցող անձինք ըստ մասնակցության չափի և ձևի 
  Կիրառելի 

չէ 
Դաստիարակությամբ 

ընհանրապես չի 
զբաղվում 

2 
միավոր 

3 
միավոր 

4 
միավոր 

Երեխայի 
հիմնական 

դաստիարակն է 
1. Մոր մասնակցության 

կարևորության աստիճանը 
0.0% .1% .3% 2.4% 6.9% 90.4% 

2. Հոր մասնակցության 
կարևորության աստիճանը 

1.8% 5.7% 20.9% 24.8% 27.9% 18.8% 

3. Տատի մասնակցության 
կարևորության աստիճանը 

36.5% 6.1% 9.1% 17.3% 18.8% 12.2% 

4. Պապի մասնակցության 
կարևորության աստիճանը 

55.8% 8.8% 10.5% 12.1% 9.2% 3.6% 

5. Ընտանիքի այլ անդամի 
մասնակցության 
կարևորության աստիճանը 

85.3% 2.9% 4.0% 4.7% 2.4% .7% 

6. Դպրոցի մասնակցության 
կարևորության աստիճանը 

33.7% .6% 3.2% 17.0% 34.7% 10.8% 

7. Մանկապարտեզի 
մասնակցության 
կարևորության աստիճանը 

72.0% .2% .9% 8.1% 13.3% 5.5% 

8. Դայակի մասնակցության 
կարևորության աստիճանը 

98.5% .3% .3% .2% .2% .4% 

9. Երեխայի խնամք 
իրականացնող պետական 
հաստատությունների 
մասնակցության 
կարևորության աստիճանը 

97.9% .1% .2% .1% .6% 1.2% 

 
 
 
 



Էջ | 134  
 

Աղյուսակ 13. Երեխաների դաստիարակությանը և խնամքին տրամադրվող ժամանակը ըստ ընտանիքի անդամների  
  0 ժամ 1-5 

ժամ 
6-10 
ժամ 

11-15 
ժամ 

16-20 
ժամ 

21-24 
ժամ 

1. Մոր կողմից դաստիարակությանը տրամադրվող միջին օրական 
ժամանակը /ժամ/ 

0.6% 12.4% 45.8% 22.2% 11.3% 7.7% 

2. Հոր կողմից դաստիարակությանը տրամադրվող միջին օրական 
ժամանակը /ժամ/ 

10.5% 68.3% 18.2% 2.1% 0.5% 0.3% 

3. Տատի կողմից դաստիարակությանը տրամադրվող միջին օրական 
ժամանակը /ժամ/ 

43.1% 32.9% 18.9% 3.5% 0.8% 0.9% 

4. Պապի կողմից դաստիարակությանը տրամադրվող միջին օրական 
ժամանակը /ժամ/ 

65.2% 27.8% 6.2% 0.6% 0.1% 0.1% 

5. Ընտանիքի այլ անդամի կողմից դաստիարակությանը տրամադրվող 
միջին օրական ժամանակը /ժամ/ 

88.5% 9.6% 1.7% 0.2% 0.0% 0.0% 

6. Դպրոցի կողմից դաստիարակությանը տրամադրվող միջին օրական 
ժամանակը /ժամ/ 

34.9% 30.5% 34.4% 0.1% 0.1% 0.0% 

7. Մանկապարտեզի կողմից դաստիարակությանը տրամադրվող միջին 
օրական ժամանակը /ժամ/ 

72.7% 7.4% 19.7% 0.1% 0.0% 0.0% 

8. Դայակի կողմից դաստիարակությանը տրամադրվող միջին օրական 
ժամանակը /ժամ/ 

99.0% 0.6% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 

9. Երեխայի խնամք իրականացնող պետական հաստատությունների 
կողմից դաստիարակությանը տրամադրվող միջին օրական ժամանակը 
/ժամ/ 

98.8% 0.9% 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 
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Աղյուսակ 14. Ընտանիքի անդամների միջև երեխաների խնամքի և դաստիրակությանը  
մասնակցելիությամբ բավարարվածության բաշխումը 

Հիմնական պատասխանները Մասնաբաժինը, % 

1. ՀՊ .2% 
2. ԴՊ 1.6% 
3. Ցանկալի կլիներ, որ հայրը ավելի շատ զբաղվեր երեխաների 

խնամքով և դաստիարակությամբ 
34.3% 

4. Ցանկալի կլիներ, որ մայրը ավելի շատ զբաղվեր երեխաների 
խնամքով և դաստիարակությամբ 

1.8% 

5. Ցանկալի կլիներ, որ ընտանիքի ավագ անդամներն ավելի 
շատ զբաղվեին երեխաների խնամքով և 
դաստիարակությամբ 

.7% 

6. Ցանկալի կլիներ, որ մասնագիտացված հաստատություններն 
ավելի շատ զբաղվեին երեխաների խնամքով և 
դաստիարակությամբ 

3.2% 

7. Բավարարված եմ երեխաների խնամքի և դաստիարակության 
պարտականությունների վերը բերված բաշխումով 

58.3% 

8. Ընդ. 100.0% 

Աղյուսակ 15. Նախադպրոցական կրթական ծառայությունների առկայությունը  
բնակավայրում և բաշխումն ըստ դրանցից օգտվողների 

  
  
  
  

Օգտվու՞մ եք 
նախադպրոցական կրթական 

ծառայություններից: 

Ընդ. 

Այո Ոչ 
Ձեր բնակավայրում/համայնքում/գյուղում առկա են 
արդյո՞ք նախադպրոցական կրթական 
ծառայություններ մատուցող հաստատություններ: 

Այո 424 1088 1512 

28.0% 72.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 

Ընդ.   424 1088 1512 
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Աղյուսակ 16. Նախադպրոցական կրթական ծառայություններից օգտվելու հետ կապված դժվարությունների բաշխումը 

Հիմնական դժվարությունները 
Մասնաբաժինը, 

% 
1. ԴՊ .0% 
2. Կան տրանսպորտի հետ կապված խնդիրներ 1.1% 
3. Մատուցվող ծառայությունների որակը բավարար չէ։ .4% 
4. Ծնողների աշխատանքի ժամանակացույցը չի համընկնում, ստիպված 

ենք օգտվել այլ անձանց ծառայությունից։ 
.1% 

5. Երեխային հաստատությունից վերցնելու ժամը դժվարություն է 
առաջացնում, ստիպված ենք օգտվել այլ ծառայությունից 

.3% 

6. Վարձավճարն ընտանեկան բյուջեում դժվարություններ է առաջացնում, 
սակայն ստիպված ենք համակերպվել: 

1.4% 

7. Դժվարություններ չկան 13.2% 
8. Այլ 1.0% 
9. Ընդ. 17.6% 

 

Աղյուսակ 17. Նախադպրոցական ծառայություններից չօգտվելու պատճառների բաշխումը 
Ծառայություններիցչ օգտվելու պատճառները Մասնաբաժինը, % 

1. ԴՊ .4% 
2. Այդ տարիքի երեխա չունենք 1.5% 
3. Մանկական հաստատությունում երեխային ընդունում են այն ժամերին, 

որը հարմար չի ծնողների աշխատանքի գնալու ժամերին։ 
.1% 

4. Երեխային վերցնելու վերջին ժամը անհարմար է՝ ծնողների 
աշխատանքի ուշ ավարտի հետ կապված։ 

1.9% 

5. Վարձը բարձր է։ 1.1% 

6. Երեխային խնամում են ընտանիքի այլ անդամները 1.7% 
7. Գտնում եմ, որ երեխան պետք է դաստիարակվի միայն ընտանիքում և 

հաղորդակից լինի միայն ընտանեկան արժեքային համակարգին։ 
.6% 

8. Ժամանակին օգտվել ենք, սակայն դադարեցրել ենք այն, դժգոհ լինելով 
մատուցված ծառայությունների որակից։ 

85.7% 

9. Այլ 7.0% 
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Ծառայություններիցչ օգտվելու պատճառները Մասնաբաժինը, % 
10. Ընդ. 100.0% 

 
 

Աղյուսակ 18. Համայնքում երեխաների զարգացման կրթական հնարավորությունների գնահատումն ըստ ծառայությունների տեսակի 

Ծառայության տեսակը 
Պետական/ 
մասնավոր 

ՀՊ ԴՊ 
Հաստատությունը 

բացակայում է 
Շատ 
վատ 

2 
միավոր 

3 
միավոր 

4 
միավոր 

Շատ 
լավ 

1. Տարրական կրթություն (1-4 
դասարան)/  

պետական .1% 16.1% .6% 2.0% 2.2% 16.2% 31.9% 30.9% 
մասնավոր .0% 22.3% 68.0% .0% .3% 1.3% 5.9% 2.1% 

2. Հիմնական կրթություն (4-9 
դասարան)/ պետական 

պետական .1% 23.3% 1.0% 2.0% 2.7% 16.3% 31.5% 23.1% 
մասնավոր .2% 23.3% 67.4% .1% .3% 1.4% 5.3% 2.0% 

3. Ավագ (10-12 դասարան)/ պետական պետական .2% 35.4% 5.3% 3.6% 3.6% 13.5% 21.6% 16.8% 
մասնավոր .0% 25.3% 66.3% .4% .3% 1.4% 4.8% 1.3% 

4. Միջնակարգ-մասնագիտական 
կրթություն ստանալու 
հնարավորությունը/ պետական 

պետական .2% 30.9% 30.6% .7% 2.2% 11.6% 17.7% 6.2% 
մասնավոր 0.0% 26.4% 66.1% .4% .6% 2.0% 3.3% 1.2% 

5. ԲՈւՀ-ական կրթություն ստանալու 
հնարավորությունները/ պետական 

պետական .1% 16.9% 55.6% 1.4% 2.6% 6.4% 8.6% 8.3% 
մասնավոր .2% 19.9% 67.6% 1.3% 1.8% 3.9% 3.7% 1.6% 

6. Լրացուցիչ գիտելիքներ ստանալու 
հնարավորություններ /խմբակներ, 
խնամքի ցերեկային կենտրոններ և 
այլ/ պետական 

պետական 0.0% 8.3% 75.0% 8.3% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 

մասնավոր 0.0% 8.3% 75.0% 8.3% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 

7. Լրացուցիչ տեղեկատվություն 
ստանալու հնարավորություններ 
/Ինտերնետ ակումբներ, 
համակարգչային սրահներ և այլ/ 
պետական 

պետական .1% 32.4% 54.2% .8% 1.5% 4.1% 5.7% 1.2% 

մասնավոր .2% 35.0% 46.1% 1.5% 2.0% 6.3% 6.8% 2.1% 

 
Աղյուսակ 19. Համայնքում երեխաների զարգացման համար մշակութային  
հնարավորությունների գնահատումն ըստ ծառայությունների տեսակի 
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Ծառայության տեսակը 
Պետական/ 
մասնավոր 

ՀՊ ԴՊ 
Հաստատությունը 

բացակայում է 
Շատ 
վատ 

2 
միավոր 

3 
միավոր 

4 
միավոր 

Գրադարանային 
ծառայությունից օգտվելու 
մատչելիությունը 

0.0% 20.9% 16.9% 1.4% 5.5% 12.6% 23.9% 18.6% 

Թանգարանների 
ծառայություններից օգտվելու 
մատչելիություն 

0.0% 15.5% 43.4% 1.7% 5.5% 10.1% 14.9% 9.0% 

Երաժշտական դպրոց – 
յոթամյակների մատչելիություն 

0.0% 24.9% 22.9% .6% 3.3% 10.9% 22.4% 15.1% 

Արվեստի և գեղարվեստի 
դպրոցների մատչելիություն 

0.0% 23.8% 25.5% 1.0% 3.5% 11.6% 21.1% 13.4% 

Ժողովրդական արհեստներ 0.0% 33.8% 33.2% 1.1% 3.0% 8.5% 15.4% 5.0% 

Մշակութային լրացուցիչ 
գիտելիքներ ստանալու 
հնարավորություններ 
/խմբակներ, այլ/ 

0.0% 25.5% 24.1% 1.2% 4.9% 11.6% 22.9% 9.8% 

Ժամանցի կազմակերպման 
հնարավորություններ 

0.0% 16.2% 33.6% 7.6% 11.0% 12.9% 12.9% 5.8% 
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Աղյուսակ 20. Համայնքում սոցիալական ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունների գնահատումն ըստ տեսակի 

Ծառայության տեսակը 
Պետական/ 
մասնավոր 

ՀՊ ԴՊ 
Հաստատությունը 

բացակայում է 
Շատ 
վատ 

2 
միավոր 

3 
միավոր 

4 
միավոր 

Շատ 
լավ 

1. Իրավաբանական 
խորհրդատվությունից 
օգտվելու 
հնարավորությունը 

պետական .1% 44.6% 35.4% 1.3% 2.3% 6.6% 6.5% 3.1% 

մասնավոր .4% 45.8% 36.0% .9% 2.0% 5.2% 7.0% 2.8% 

2. Հոգեբանական 
խորհրդատվությունից 
օգտվելու 
հնարավորությունը 

պետական .2% 43.7% 42.2% .9% 1.6% 4.2% 5.7% 1.5% 
մասնավոր .3% 44.9% 43.8% .7% 1.4% 2.9% 4.4% 1.5% 

3. Տարեցների առօրյա 
խնամքի և 
սպասարկումից 
օգտվելու 
հնարավորությունը 

պետական .1% 30.8% 52.1% .8% 1.2% 6.9% 6.9% 1.3% 
մասնավոր .1% 32.5% 60.8% .4% .6% 2.1% 2.4% 1.0% 

4. Երեխաների առօրյա 
խնամքի և 
սպասարկումից 
օգտվելու 
հնարավորությունը 

պետական .2% 29.8% 44.4% .5% 2.8% 7.7% 12.1% 2.5% 
մասնավոր .1% 31.2% 53.2% .3% 2.1% 4.9% 6.1% 2.0% 

5. Բժշկական 
տեխնիկական 
միջոցների և այլ 
օժանդակ սարքերի 
տրամադրումը 

պետական .1% 40.2% 39.1% 2.9% 2.8% 6.3% 6.3% 2.3% 
մասնավոր .2% 40.1% 52.2% 1.3% 1.2% 2.2% 2.0% .9% 

6. Բնաիրային (սնունդ, 
հագուստ) օգնության 
տրամադրում 

պետական .2% 37.0% 46.5% 5.7% 1.9% 4.2% 3.6% .9% 
մասնավոր .2% 36.0% 51.1% 2.9% 1.1% 3.6% 3.3% 1.9% 

7. Դրամական 
օգնության 

պետական .5% 36.9% 46.4% 5.6% 2.9% 4.8% 2.5% .5% 
մասնավոր .1% 37.3% 53.3% 3.6% 1.5% 1.9% 1.8% .4% 
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Ծառայության տեսակը 
Պետական/ 
մասնավոր 

ՀՊ ԴՊ 
Հաստատությունը 

բացակայում է 
Շատ 
վատ 

2 
միավոր 

3 
միավոր 

4 
միավոր 

Շատ 
լավ 

տրամադրում 

 

Աղյուսակ 21. Ընտանիքում երեխաների ցանկալի թվի բաշխումն ըստ կնոջ, ամուսնու, կնոջ կամ ամուսնու ծնողների կարծիքների 
  ԴՊ 1 երեխա 2 երեխա 3 երեխա 4 երեխա 5 երեխա 6 և ավելի 

երեխա 
պետք չի 
երեխա 
ունենալ 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

1.Կնոջ 
կարծիքը 
երեխաների 
թվի 
վերաբերյալ 

4 1.0% 11 2.8% 109 28.0% 174 44.7% 74 19.0% 10 2.6% 7 1.8% 0 0.0% 

2.Ամուսնու 
կարծիքը 
երեխաների 
թվի 
վերաբերյալ 

20 5.1% 7 1.8% 89 22.9% 170 43.7% 80 20.6% 11 2.8% 11 2.8% 1 .3% 

3.Կնոջ 
ծնողների 
կարծիքը 
երեխաների 
թվի 
վերաբերյալ 

82 21.1% 4 1.0% 62 15.9% 118 30.3% 73 18.8% 9 2.3% 13 3.3% 0 0.0% 

4.Ամուսնու 
ծնողների 
կարծիքը 
երեխաների 
թվի 

64 16.5% 2 .5% 57 14.7% 128 32.9% 70 18.0% 15 3.9% 24 6.2% 1 .3% 
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  ԴՊ 1 երեխա 2 երեխա 3 երեխա 4 երեխա 5 երեխա 6 և ավելի 
երեխա 

պետք չի 
երեխա 
ունենալ 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

վերաբերյալ 
 

Աղյուսակ 22. Ընտանիքում որոշումների կայացումն ըստ ընտանիքի անդամ հանդիսացողների և չհանդիսացողների 

Որոշումների տեսակները ԴՊ 
Կիրառելի 

չէ 
Ամուսինը 
միանձնյա 

Կինը 
միանձնյա 

Ամուսինն 
ու կինը 

համատեղ 

Ամուսնու/կնոջ 
ծնողները 
միանձնյա 

Ամուսնու/կնոջ 
ծնողները, 

ամուսինն ու 
կինը համատեղ 

Հաշվի է առնվում 
ընտանիքի բոլոր 

անդամների 
կարծիքը 

1. Երեխաների 
դաստիարակության հետ 
կապված որոշումներ 
(որոշումների կայացման 
գործընթաց) 

.1% 6.0% 1.1% 7.1% 67.3% .6% 5.9% 11.9% 

2. Երեխաների կրթության 
հետ կապված որոշումներ 
(որոշումների կայացման 
գործընթաց) 

1.1% 12.3% .9% 8.6% 60.8% .8% 4.5% 11.0% 

3. Երեխաների 
ամուսնության հետ 
կապված որոշումներ 
(որոշումների կայացման 
գործընթաց) 

13.1% 46.5% .7% 1.3% 27.7% .6% 2.3% 7.7% 

4. Կենցաղային կարևոր 
հարցեր (որոշումների 
կայացման գործընթաց) 

.2% .4% 3.2% 3.5% 57.5% 4.2% 8.0% 23.0% 

5. Կենցաղային 
երկրորդական հարցեր 

1.0% .3% 1.8% 14.9% 52.3% 4.0% 5.9% 19.7% 
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Որոշումների տեսակները ԴՊ 
Կիրառելի 

չէ 
Ամուսինը 
միանձնյա 

Կինը 
միանձնյա 

Ամուսինն 
ու կինը 

համատեղ 

Ամուսնու/կնոջ 
ծնողները 
միանձնյա 

Ամուսնու/կնոջ 
ծնողները, 

ամուսինն ու 
կինը համատեղ 

Հաշվի է առնվում 
ընտանիքի բոլոր 

անդամների 
կարծիքը 

(որոշումների կայացման 
գործընթաց) 

6. Ամուսիններին 
վերաբերող հարցեր 
(որոշումների կայացման 
գործընթաց) 

.3% .6% .7% 1.1% 92.6% 2.0% 1.0% 1.6% 

7. Խոշոր գնումներ 
կատարելու հետ կապված 
(որոշումների կայացման 
գործընթաց) 

.3% 1.2% 3.2% 2.2% 56.0% 2.9% 7.3% 26.8% 

8. Հաջորդ երեխան 
ունենալու որոշման հետ 
կապված (որոշումների 
կայացման գործընթաց) 

.9% 12.8% .8% 2.3% 78.0% .8% 1.1% 3.3% 

9. Հղիության ընդհատում 
(որոշումների կայացման 
գործընթաց) 

2.6% 42.6% .3% 2.6% 49.9% .4% .4% 1.2% 

 
 
Աղյուսակ 23. Երբևէ արտագնա աշխատանքի մեկնողները ըստ ընտրանքային մարզերի՝ գյուղ/քաղաք բաշխմամբ 

Հարցման վայրը Քաղաք/գյուղ Այո Ոչ Ընդամենը 

Երևան   234 494 728 
32.1% 67.9% 100.0% 
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 Տավուշ Այլ քաղաք 64 256 320 
20.0% 80.0% 100.0% 

Գյուղ 24 41 65 
36.9% 63.1% 100.0% 

Գեղարքունիք Այլ քաղաք 95 121 216 
44.0% 56.0% 100.0% 

Գյուղ 103 91 194 
53.1% 46.9% 100.0% 

Լոռի Այլ քաղաք 171 138 309 
55.3% 44.7% 100.0% 

Գյուղ 41 43 84 
48.8% 51.2% 100.0% 

Շիրակ Այլ քաղաք 118 176 294 
40.1% 59.9% 100.0% 

Գյուղ 50 39 89 
56.2% 43.8% 100.0% 

 

Աղյուսակ 24. Հարցվողների կողմից իրենց երեխաների այլ բնակավայրում ապրելու ցանկությունն ըստ պատճառների 
Հիմնական պատճառները Մասնաբաժինը, % 

1. Աշխատատեղերի բացակայություն 36.5% 
2. Բնակավայրում բարձր է աղքատության մակարդակը 25.2% 
3. Ուշադրություն չի դարձվում երիտասարդ ընտանիքների հիմնախնդիրների 

լուծումներին 
14.3% 

4. Ընտանիքների համար բիզնեսով զբաղվելու համար մատչելի պայմաններ 
չկան 

3.4% 

5. Բնակավայրում լուծված չեն հեռահաղորդակցության միջոցներով 
ապահովման խնդիրները 

0.2% 

6. Ստեղծված չեն պայմաններ մշակութային կյանքին հաղորդակցվելու և 
ազատ ժամանցի կազմակերպման ու անցկացման համար 

2.9% 

7. Համայնքում հասարակական տրանսպորտի ոչ լիարժեք առկայություն 1.0% 
8. Չկան տարբեր մակարդակների կրթական հաստատություններ 2.9% 
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Հիմնական պատճառները Մասնաբաժինը, % 
9. Չկան առողջապահական ծառայություններ մատուցող հիմնարկներ 1.2% 
10. Առկա են բնակարանային խնդիրներ 6.7% 
11. Պայմանավորված հնարավոր ռազմական գործողությունների 

ռիսկայնությամբ 
1.1% 

12. Այլ 4.5% 
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Աղյուսակ 25. Արտագնա աշխատանքի մեկնողները ըստ ամսական եկամտի մակարդակի  
(Միայն այն ընտանիքների համար, որտեղ կա արտագնա մեկնող) 

Եկամտի չափը Մասնաբաժինը, % 

 մինչև 50000 55.4% 
50001-120000 18.9% 
120001-200000 10.7% 
200001-300000 8.1% 
300001-600000 5.6% 
600001-ից ավել 1.3% 
Ընդ. 100.0% 

Աղյուսակ 26. Երբևէ արտագնա աշխատանքի մեկնողները ըստ բնակարանի սեփականության ձևի 
 Սեփականության ձևը Մասնաբաժինը, % 
Սեփական է 83.0% 

Վարձակալված է մասնավորից 10.9% 
Գերատեսչական է .6% 
Օգտագործվում է 
անվարձահատույց 

5.2% 

Այլ .3% 
Ընդ. 100.0% 

 

Աղյուսակ 27. Ընտանիքի անդամների բաշխումն ըստ մեկնման երկրների, պատճառների, ժամկետների 
Երկրները Հիմնական պատճառները 

Ըն
դ.

 

Արտագնա 
աշխատանք 

Ուսումնական 
նպատակով 

Բուժման 
նպատակով 

Շրջագայությու
ն 

Այլ 
նպատակով 

ՌԴ 1192 23 11 359 54 1063 
112.1% 2.2% 1.0% 33.8% 5.1%  

Ղազախստան 13 4 0 6 2 13 
100.0% 30.8% 0.0% 46.2% 15.4%  
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Երկրները Հիմնական պատճառները 

Ըն
դ.

 

Արտագնա 
աշխատանք 

Ուսումնական 
նպատակով 

Բուժման 
նպատակով 

Շրջագայությու
ն 

Այլ 
նպատակով 

Գերմանիա 11 6 0 8 2 14 
78.6% 42.9% 0.0% 57.1% 14.3%  

Իտալիա 3 6 0 10 0 11 
27.3% 54.5% 0.0% 90.9% 0.0%  

Հունաստան 2 0 0 4 0 4 
50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%  

Ֆրանսիա 4 1 0 10 2 7 
57.1% 14.3% 0.0% 142.9% 28.6%  

Բելգիա 3 0 0 0 0 2 
150.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  

Ուկրաինա 24 2 0 9 6 17 
141.2% 11.8% 0.0% 52.9% 35.3%  

Բելառուս 4 0 0 3 0 4 
100.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0%  

ԱՄՆ 3 3 0 10 4 11 
27.3% 27.3% 0.0% 90.9% 36.4%  

 

Աղյուսակ 28. Երբևէ արտագնա աշխատանքի մեկնողները ըստ ծնողների կողմից երեխաների՝ այլ բնակավայրում ապրելու 
ցանկության 

 Իսկ որտե՞ղ կուզենայիք, որ դուք/նրանք բնակվեն: Ընդ. 
ԴՊ Երևանու

մ 
Մարզկենտ-

րոնում 
ՌԴ-
ում 

Եվրոպական 
որևէ 

երկրում 

ԱՄՆ-
ում 

Այլ 

Եր
բև

է 
Դ

ու
ք 

կա
մ 

Ձե
ր 

ըն
տ

ա
նի

քի
 

ա
նդ

ա
մն

եր
ից

 
որ

ևէ
 մ

եկ
ը 

մե
կն

ել
 է

 
ա

րտ
եր

կի
ր 

ա
րտ

ա
գն

ա
 

ա
շխ

ա
տ

ա
նք

ի. Այո Երբևէ Դուք կամ 
Ձեր ընտանիքի 
անդամներից որևէ 
մեկը մեկնել է 
արտերկիր 

39 106 16 216 110 28 23 538 
7.2% 19.7% 3.0% 40.1% 20.4% 5.2% 4.3% 100.0% 
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 Իսկ որտե՞ղ կուզենայիք, որ դուք/նրանք բնակվեն: Ընդ. 
ԴՊ Երևանու

մ 
Մարզկենտ-

րոնում 
ՌԴ-
ում 

Եվրոպական 
որևէ 

երկրում 

ԱՄՆ-
ում 

Այլ 

արտագնա 
աշխատանքի. 

Ոչ Երբևէ Դուք կամ 
Ձեր ընտանիքի 
անդամներից որևէ 
մեկը մեկնել է 
արտերկիր 
արտագնա 
աշխատանքի. 

49 199 41 126 171 74 18 678 
7.2% 29.4% 6.0% 18.6% 25.2% 10.9% 2.7% 100.0% 

Ընդ. Երբևէ Դուք կամ 
Ձեր ընտանիքի 
անդամներից որևէ 
մեկը մեկնել է 
արտերկիր 
արտագնա 
աշխատանքի. 

88 305 57 342 281 102 41 1216 
7.2% 25.1% 4.7% 28.1% 23.1% 8.4% 3.4% 100.0% 
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Ընտրված փոփոխականների կետային ամպեր (կորելացիոն վերլուծություն) 

 
 
GRAPH 
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=B_1.2 WITH F_2.1 
  /MISSING=LISTWISE. 
 
Graph 
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GRAPH 
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=B_1.2 WITH E_12 
  /MISSING=LISTWISE. 
 
Graph 
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GRAPH 
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=B_1.2 WITH F_2.4 
  /MISSING=LISTWISE. 
 
 
Graph 
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Օգտագործված գրականության ցանկը 
 
1. «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին ՀՀ օրենք 
2. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում բնակչության ՎԱ պահպանման ընդհանուր սկզբունքներ, 

http://www.reprohealth.info/files/reproduct_guard.pdf  
3. «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենք, 
4. «Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանելու, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը 

հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության N 275-Ն որոշում 
5. ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ծրագրի նախագիծ,  
6. Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրական ժողովածու, 2016թ. - http://www.armstat.am/file/article/demog_2016_7.pdf 
7. Ծնելիության ցուցանիշների վրա սոցիալ-տնտեսական գործոնների ազդեցության գնահատում հետազոտություն, Ազգային 

ինստիտուտ, 2016թ.  
8. Երիտասարդ մայրերի հիմնախնդիրների ուսումնասիրություն հետազոտություն, Ազգային ինստիտուտ, 2016թ. 2016թ. 
9. ՀՀ մարզերում և Երևանում բնակարանային պահանջարկի ուսումնասիրություն հետազոտություն, Ազգային ինստիտուտ, 

2016թ. 
10. Զոյա Թադևոսյան և ուրիշներ, Երևան 2014թ., - «Արտագնա աշխատանքային միգրացիա. գնահատականներ և մտորումներ - 

http://media.asue.am/upload/amberd_matenagrer/Tadevosyan.pdf 
11. Վերարտադրողական վարքագծի ժամանակակից միտումները Ռուսաստանում, 2017թ., - 

http://mednauki.ru/index.php/MD/article/view/44/105 
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