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ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ԿՈՄ ՊԱ ՍԻ ԶԵ ԿՈՒՅՑ

ԿՈՄ ՊԱ ՍԻ ՄԱ ՍԻՆ

Քա ղա քա կան կոմ պա սը « Քա ղա քա կան ե րկ խո սու թյան» կող մից 
պատ րաստ ված հար ցա շար է՝  քա ղա քա գետ և հե տա զո տող Էդ գար 
Վար դա նյա նի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ և Ժո ղովր դա վա րու թյան 
ա ջակ ցու թյան եվ րո պա կան հիմ ադ րա մի ֆի նան սա կան ա ջակ ցու-
թյամբ:
« Քա ղա քա կան ե րկ խո սու թյան» ՏՏ թի մի կող մից մշակ ված խե լա ցի 
ալ գո րիթ մի մի ջո ցով ծրա գի րը օ գտ վող նե րին տե ղա կա յում է քա ղա-
քա կան կոոր դի նա տային ա ռանց քի վրա՝ ցույց տա լով ի րենց մո տա-
վոր դիր քը քա ղա քա կան - գա ղա փա րա կան տա րա պատ կե րում:
 Պետք է շեշ տել, որ սույն զե կույ ցը գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն չէ, ոչ 
էլ նպա տակ է հե տապն դում պն դել, թե ի նչ պի սի հա մոզ մուն քեր ու նի 
հա սա րա կու թյու նը: Չնա յած հար ցա շա րը պատ րաստ վել է քա ղա-
քա կան տե սու թյուն նե րի հի ման վրա՝ կո մպա սը ը նդ հան րա պես, և 
այս զե կույ ցը, մաս նա վո րա պես, նպա տակ ու նեն պար զա պես հետ-
ևել սո ցի ալ-հա սա րա կա կան տար բեր մի տում ե րի: 

ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ԿՈՄ ՊԱ ՍԸ ԼՐԱՑ ՐԱԾ Օ ԳՏԱ ՏԵ ՐԵ ՐԻ 
 ՍԵ ՌԱ ՏԱ ՐԻ ՔԱՅԻՆ ԿԱԶ ՄԸ ԵՎ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՎԱ ԾՈՒ-

ԹՅՈՒ ՆԸ՝ Ը ՍՏ ՄԱՐ ԶԵ ՐԻ

 Կոմ պա սը լրաց վել է 2244 ան գամ: Լրաց նող նե րի մեծ մա սը 18-35 
տա րի քային խմ բի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են: Հա մա ձայն ՀՀ օ րենսդ-
րու թյան՝ 18-35 տա րե կան քա ղա քա ցի նե րը հա մար վում են ե րի տա-
սարդ ներ: Այս տա րի քային խմ բի զգա լի ո րեն ան հա մա չափ ներ կա-
յաց վա ծու թյու նը կան խա տե սե լի էր, քա նի որ կոմ պա սը առ ցանց 
գոր ծիք է, ո րը գո վազդ վում է մի այն սո ցի ա լա կան մե դի այի հար-
թակ նե րում, ո րն էլ հիմ ա կա նում օգ տա գործ վում է այս տա րի քային 
խմ բի կող մից: 
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 Բա ցի այդ, օգ տա տե րե րի 55% -ը տղա մար դիկ են, 41% -ը կա նայք, 
4% -ն էլ չեն նշել սե ռը: 

Ա վե լին, հար ցա շա րը լրաց վել է Հա յաս տա նի տար բեր մար զե րի 
բնա կիչ նե րի կող մից՝ հետ ևյալ ներ կա յաց վա ծու թյամբ (հա մե մա տու-
թյան հա մար 2011թ - ի մար դա հա մա րը նույն պես ներ կա յաց ված է 
ստորև):
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 Օգ տա տե րե րի գրե թե 27%-ը տո կո սը չեն նշել ի րենց մար զը՝ թող նե-
լով ա նո րո շու թյան բա վա կա նին մեծ բա ժին՝ պար զե լու հա մար, թե 
որ քան հա մա չափ է ե ղել կոմ պա սի տա րա ծու մը աշ խար հագ րա կան 
ի մաս տով։ 

 ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ ԸՆ ԿԱ ԼՈՒՄ ՆԵ ՐԸ  
ԵՎ ՄԻ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

 ՊԱ ՏԵ ՐԱԶՄ ԵՎ ԽԱ ՂԱ ՂՈՒԹՅՈՒՆ

 Պա տե րազ մի և խա ղա ղու թյան մա սին հար ցե րը ծայ րաս տի ճան 
զգա յուն են մեր հա սա րա կու թյան հա մար, այն չափ, որ մոտ են տա-
բու դառ նա լուն: Ա վե լին, տաս նա մյակ ներ շա րու նակ Հա յաս տա նի 
իշ խա նու թյուն նե րը ոչ մի այն մի լի տա րի զաց րել են հա սա րա կու թյու-
նը, այլև օգ տա գոր ծել են թե մայի զգա յու նու թյու նը՝ ա պա հո վե լու 
ի րենց՝ հա մա րյա թե գո յու թյուն չու նե ցող լե գի տի մու թյու նը: Այս թե-
ման միշտ օգ տա գործ վել է հա սա րա կու թյան ու շադ րու թյու նը ե րկ-
րի լուրջ խն դիր նե րից շե ղե լու հա մար: Միև նույն ժա մա նակ, հարկ 
է նշել, որ տաս նա մյակ ներ շա րու նակ Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի 
իշ խա նու թյուն նե րի հռե տո րա բա նու թյու նը ԼՂ խնդ րի վե րա բե րյալ 
տար բեր մա կար դակ նե րում է ե ղել: Ա դր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե-
րը, և հատ կա պես նա խա գահ Ա լի ևը շատ հա ճախ օգ տա գոր ծում են 
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ռազ մա կան հար ձակ ման սպառ նա լիք նե րի հռե տո րա բա նու թյու նը՝ 
նե րա ռյալ հայ տա րա րու թյուն նե րը առ այն, թե «Եր ևա նը մեր պատ-
մա կան տա րածքն է»: Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րն այս տե սան-
կյու նից միշտ ա վե լի զուսպ են ե ղել։
 Կա րե լի է են թադ րել, որ այդ հռե տո րա բա նու թյուն նե րը ո րո շա կի-
ո րեն ազ դել են հա սա րա կու թյան ըն կա լում ե րի վրա, և կոմ պա սի 
հար ցա շա րի  ար դյունք նե րն այս պնդ ման ա պա ցույցն են: Օգ տա-
տե րե րը, ո րոնք հիմ ա կա նում ե րի տա սարդ ներ են Հա յաս տա նից, 
հաս կա նում են հա սա րա կու թյա նը խա ղա ղու թյան պատ րաս տե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը, կար ծում են, որ ագ րե սիվ գրոհ (պա տե րազմ) 
սկ սե լը խն դիր նե րի լուծ ման ըն դու նե լի մի ջոց չէ: 
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 ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ

 Կոմ պա սում նե րառ ված սո ցի ա լա կան թե մա նե րին ա ռնչ վող ո րոշ 
հար ցե րը նպա տակ ու նե ին պար զե լու, թե մար դիկ որ քա նով են հա-
րում լի բե րալ կամ պահ պա նո ղա կան գա ղա փար նե րին: Չնա յած 
կան պա տաս խան նե րի ո րո շա կի տո կո սային տար բե րու թյուն ներ՝ 
կախ ված հար ցե րից, ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ, ի նչ պես 
սպաս վում էր, օգ տա տե րե րը ու նեն պահ պա նո ղա կան հա յացք ներ, 
ե րբ խոս քը վե րա բե րում է սո ցի ա լա կան նոր մե րին։ Այ նու ա մե նայ-
նիվ, ա վե լի մտա հո գիչ է այն, որ շատ դեպ քե րում տա բու ի հաս նող 
հար ցե րի հիմ քում ի րա զե կու թյան պա կասն է և ան գի տու թյու նը, ո րը 
չի կա րե լի բնու թագ րել որ պես պահ պա նո ղա կա նու թյուն: Օ րի նակ՝ 
կա նանց վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րը կամ ԼԳԲՏ+ ան ձանց 
ա զատ տե ղա շարժ ման և հա վաք նե րի ա զա տու թյու նը դեռևս ծայ-
րա հեղ տա բու հա մար վող թե մա ներ են, ու ս տի մե ծա մաս նու թյու նը 
տե սա կետ ներ ու նի, ո րոնք ոչ մի այն պահ պա նո ղա կան մո տե ցում են 
ցու ցա բե րում, այլև մար դու ի րա վունք նե րի հանդեպ հար գան քի պա-
կաս:
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 ՍՈ ՑԻ ԱԼ-ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ 

Հա յաս տա նի բնակ չու թյան մո տա վո րա պես մեկ եր րոր դը՝ ը ստ 
պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյուն հա մար վում է ա ղ քատ, սա կայն 
հե տաքր քիր է, որ սա հա սա րա կու թյան մեջ ա տե լու թյուն չի ա ռա-
ջաց րել մե ծա հա րուստ նե րի նկատ մամբ: Ի հար կե, այն օ լի գարխ նե-
րը, ո րոնք հիմ ա կա նում կապ ված են նա խորդ ռե ժի մի կո ռուպ ցի ոն 
սխե մա նե րի հետ, հա սա րա կու թյան շր ջա նում հա կակ րան քի են ար-
ժա նա նում, բայց մա ցած դեպ քե րում հա րուստ նե րի հան դեպ ա տե-
լու թյուն չկա: Այ նու ա մե նայ նիվ, ե րբ խոս քը վե րա բե րում է հարկ մա-
նը, հար ցա շա րը լրաց նող նե րը հիմ ա կա նում հա մա ձայն են, որ ար-
դար է, ե թե հա րուստ նե րը վճա րեն ա վե լի բարձր հար կեր (ա վե լի 
մեծ տո կո սով), ի սկ աղ քատ նե րը` ա վե լի քիչ (պ րոգ րե սիվ հար կում): 
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ԷԹ ՆԻԿ ԵՎ ԿՐՈ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ

 Հա յաս տա նը մո նոէթ նիկ, ի րեն սահ մա նա կից չորս ե րկր նե րից եր-
կու սի հետ փակ սահ ման ներ ու նե ցող եր կիր է՝ փոքր տա րած քով և 
աշ խար հով մեկ տա րած ված սփյուռ քով, որ տեղ մար դիկ հակ ված են 
ազ գայ նա կա նու թյա նը և կրո նա կա նու թյա նը: Պնդ մա նը, թե ոչ քրիս-
տո նե ա կան ե րկր նե րից միգ րանտ նե րի հոս քը պետք է լի նի խիստ 
սահ մա նա փակ, օգ տա տե րե րի 41%-ը հա մա ձայն չէ, 26%-ը հա մա-
ձայն է: Ճիշտ է, 26%-ը բարձր և մտա հո գիչ ար դյունք է, սա կայն 
զար մա նք չի ա ռա ջաց նում: Ի հար կե, սա նաև ան ցյա լում պե տա կան 
ի նս տի տուտ նե րի կող մից մի լի տա րի զաց ման և ազ գայ նա կան քա-
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րոզ չու թյան հետ ևանք է: Հա ճախ այս թե մա նե րը քն նար կե լիս քա-
ղա քա ցի նե րը խու ճա պի զգա ցո ղու թյուն են ու նե նում կամ վա խե նում 
են այ լազ գի նե րի հնա րա վոր գե րա կա յու թյու նից, ե թե նրանք գաղ-
թեն և թվով գե րա զան ցեն հայե րին: Ո րոշ փոր ձա գետ ներ էլ սա հա-
մա րում են ազ գային ան վտան գու թյան խն դիր՝ հաշ վի առ նե լով նաև 
այն, որ եր կի րը փաս տա ցի գտն վում է պա տե րազ մի մեջ: Կա մեկ այլ 
տե սա կետ ևս, որ ազ գի պատ մա կան հի շո ղու թյու նը ու ժե ղաց նում է 
նման վա խը կամ մտա հո գու թյու նը: Ա վե լի ու շագ րավ է այն փաս տը, 
որ օգ տա տե րե րը գրե թե նույ նու թյամբ և հա վա սա րա պես բա ժան վել 
են խմ բե րի, ո րոնք հա մա ձայն են կամ հա մա ձայն չեն՝ « Մեր ժո ղո-
վուր դը վեր է մյուս նե րից» պնդ մա նը: 
Հարց վող նե րը հիմ ա կա նում հա մա ձայ նել են (67%), որ պե տու թյու-
նը որ ևէ կրո նա կան խմ բի կամ ե կե ղե ցու չպետք է ար տո նյալ կար-
գա վի ճակ տա: Այ նու ա մե նայ նիվ, կա րե լի է են թադ րել, որ շատ պա-
տաս խա նող ներ Հայ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին չեն հա մա րել «որ ևէ 
կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն» ար տա հայ տու թյան մի մաս, քա նի 
որ թե մային վե րա բե րող այլ հար ցե րի պա տաս խան նե րը ցույց են 
տա լիս կրո նա կան բազ մա զա նու թյան հան դեպ հան դուր ժո ղա կա-
նու թյան ցածր մա կար դակ: Պա տաս խա նող նե րի 55%-ը հա մա ձայն 
չէ կամ կտ րա կա նա պես հա մա ձայն չէ «Ե կե ղե ցին և պե տու թյու նը 
պետք է ան բա ժան լի նեն» պնդ մա նը: 
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Բ ՆԱ ՊԱՀ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ

 Վեր ջին 10  տա րի նե րին  տե ղի ու նե ցած 3  խո շոր բ նա պահ պա նա-
կան  շար ժում ե րը՝ Թռչ կա նը,  Թե ղու տը և Ա մուլ սա րը,  ցույց են  տա-
լիս, որ  մեր  հա սա րա կու թյունն ա մեն ևին էլ ան տար բեր  չէ բ նա պահ-
պա նա կան խն դիր ների  հան դեպ: Եվ այս ա ռու մով  կոմ պա սի ար-
դյունք նե րը  բա վա կա նին  հե տաքր քիր են,  մաս նա վո րա պես, օգ տա-
տե րե րը  բա վա կա նին  սուր  դիր քո րո շում ու նեն, երբ  խոս քը  վե րա-
բե րում է այն  ձեռ նար կու թյուն նե րին, ո րոնք աղ տո տում են բ նու թյու-
նը,  բայց երբ  հար ցի  մեջ նշ վում է տն տե սա կան օ գու տի և  նոր աշ-
խա տա տե ղե րի  մա սին, օգ տա տե րե րի ար ձա գանքն ա վե լի  մեղմ է:
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Բ ՆԱ ՊԱՀ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ

 Վեր ջին 10  տա րի նե րին  տե ղի ու նե ցած 3  խո շոր բ նա պահ պա նա-
կան  շար ժում ե րը՝ Թռչ կա նը,  Թե ղու տը և Ա մուլ սա րը,  ցույց են  տա-
լիս, որ  մեր  հա սա րա կու թյունն ա մեն ևին էլ ան տար բեր  չէ բ նա պահ-
պա նա կան խն դիր ների  հան դեպ: Եվ այս ա ռու մով  կոմ պա սի ար-
դյունք նե րը  բա վա կա նին  հե տաքր քիր են,  մաս նա վո րա պես, օգ տա-
տե րե րը  բա վա կա նին  սուր  դիր քո րո շում ու նեն, երբ  խոս քը  վե րա-
բե րում է այն  ձեռ նար կու թյուն նե րին, ո րոնք աղ տո տում են բ նու թյու-
նը,  բայց երբ  հար ցի  մեջ նշ վում է տն տե սա կան օ գու տի և  նոր աշ-
խա տա տե ղե րի  մա սին, օգ տա տե րե րի ար ձա գանքն ա վե լի  մեղմ է:
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ԱՅԼ ՀԱՐ ՑԵՐ

 Հա յաս տա նում դա տա կան բա րե փո խում ե րի քն նար կու մը վեր ջին 
ա միս նե րի ընթաց քում հիմ ա կան թե մա նե րից է: Այս քն նար կում ե-
րի ֆո նին կոմ պա սը լույս է սփ ռում այն բա նի վրա, թե ի նչ պես են 
օ գտ վող նե րը ըն կա լում ար դա րա դա տու թյու նը: Հե տաքրք րա կան է, 
որ օգ տա տե րե րի 47% -ը չի հա մա ձայ նել «ար դա րա դա տու թյան հիմ-
նա կան նպա տա կը ի րա վա խախտ նե րին պատ ժելն է» պնդ մա նը, ին-
չից կա րե լի է են թադ րել, որ հարց վող նե րի այդ մա սը կար ծում է, որ 
հիմ ա կան նպա տա կը ի րա վա խախ տի ռե ա բի լի տա ցի ան է: 

Ա ռա վե լա գույն « հա մա ձայն եմ» պա տաս խա նը ստա ցած հար ցե րից 
մե կը հետ ևյալն է  հան րային են թա կա ռուց վածք նե րը`  ճա նա պարհ-
նե րը, է լեկտ րա կա նու թյու նը, ջու րը և այլն պետք է լի նեն պե տու թյան 
սե փա կա նու թյու նը: Սա հե տաքր քիր է այն ա ռու մով, որ շատ օգ տա-
տե րեր էլ կար ծում են, որ պե տու թյու նը ա վե լի ա նար դյու նա վետ է 
կա ռա վա րում, քան մաս նա վոր ձեռ նար կու թյուն նե րը: Ի նչ ևէ, ար-
դյունք նե րը, հա վա նա բար, հիմ ված են ան վտան գու թյան մտա հո-
գու թյուն նե րի և ոչ թե ար դյու նա վե տու թյան խնդ րի վրա: 
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Հա յաս տա նը հա ճախ թե՛ քն նա դատ վել, թե՛ գո վա բան վել է մի ջազ-
գային ին տեգ րա ցի ոն տար բեր մի ու թյուն նե րին ան դա մակ ցե լու իր 
ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան հա մար, ու ս տի հե տաքր քիր է տես-
նել, թե ի նչ պես է հա սա րա կու թյունն ար ձա գան քում այս հար ցին: 
Օգ տա տե րե րի  67% -ը հա մա ձայն չէ, որ ին տեգ րա ցի ոն մի ու թյուն նե-
րը ի ջեց նում են պե տու թյան ի նք նիշ խա նու թյան մա կար դա կը:
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 ՄՈ ՆԻ ԹՈ ՐԻՆԳ

 ՄՈ ՆԻ ԹՈ ՐԻՆ ԳԻ ՄԱ ՍԻՆ

« Քա ղա քա կան ե րկ խո սու թյուն» կազ մա կեր պու թյու նը կար ևո րում 
է կա ռա վո րող ու ժի հետ ևո ղա կա նու թյու նը՝ տր ված խոս տում ե րի 
հան դեպ և թա փան ցի կու թյու նը դրանց ի րա կա նաց ման հար ցում։ 
Մենք 2019թ -ին մի քա նի ո լորտ նե րում ու սում ա սի րել և մշ տա դի-
տար կել ե նք կա ռա վա րող ու ժի նա խընտ րա կան և հե տընտ րա կան 
խոս տում ե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը, փոր ձել ե նք հաս կա նալ, 
թե կա ռա վա րող ու ժի կող մից ի րա կա նաց ված քայ լե րը ի նչ քա նով են 
բխում ի րենց կող մից տր ված խոս տում ե րին և կա ռա վա րու թյան 
ծրագ րին։

 ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ԾՐԱ ԳԻՐ

2019թ - ի փետր վա րի 12-ին իր աշ խա տանք ը մեկ նար կեց 7-րդ գու-
մար ման Ազ գային ժո ղո վը։ Ա ռա ջին նս տաշր ջա նի օ րա կար գային 
յոթ հար ցե րից մե կը կա ռա վա րու թյան ծրագ րին հա վա նու թյուն 
տալն է ր։
Վար չա պետ Նի կոլ Փա շի նյա նը շուրջ եր կու ժամ տևած իր ե լույ թում 
ներ կա յաց րեց կա ռա վա րու թյան ծրա գի րը և խոս քը եզ րա փա կեց 
հետ ևյալ կերպ  « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տն տե սա կան 
հե ղա փո խու թյու նը հա յ տա րա րում եմ մեկ նար կած»: 

«Տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում լի նե լու է ար տա հան
մա նը, զբաղ վա ծու թյան ը նդ լայն մա նը, աշ խա տան քի քա ջա լեր
մա նը միտ ված ներդ րու մային քա ղա քա կա նու թյու նը: Ար դյուն քում  
տն տե սու թյան կա ռուց ված քը պետք է է ա կան փո փո խու թյուն ներ 
կրի. բարձր տեխ նո լո գի ա նե րի ար դյու նա բե րու թյու նը պետք է 
դառ նա տն տե սու թյան լո կո մո տի վը»:

կա ռա վա րու թյան ծրա գիր 2019թ. 

Չ նա յած կա ռա վա րու թյան ծրա գի րը բա վա կա նին ը նդ գր կուն էր և նե-
րա ռում էր հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քի գրե թե բո լոր շեր-
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տե րը, այ նու ա մե նայ նիվ, վարչա պետն իր ե լույ թում պար բե րա բար 
շեշ տում էր ծրագ րի՝ հենց տն տե սու թյան հա մար հե ղա փո խա կան 
լի նե լու հան գա ման քը։ Նրա խոս քով՝ նա խանշ ված բա րե փո խում ե-
րը կր թու թյան ո լոր տում, կո ռուպ ցի այի դեմ պայ քա րի, ար դա րա դա-
տու թյան հա մա կար գի ա ռող ջաց ման շր ջա նակ նե րում ստեղ ծե լու են 
մեր տն տե սու թյան զար գաց ման հա մար ան նա խա դեպ պայ ման ներ։  
Ազ գային ժո ղո վում կա ռա վա րու թյան ծրագ րի քն նար կու մը շա րու-
նակ վեց ե րեք օ ր։ 
Խորհր դա րա նա կան ը նդ դի մու թյան քն նա դա տու թյան հիմ ա կան 
հաս ցե ա տե րը դար ձավ վար չա պե տի վե րոն շյալ ար տա հայ տու թյու-
նը։ Ը նդդ ի մա դիր եր կու խմ բակ ցու թյուն նե րի քն նա դա տու թյան հիմ-
նա կան ա ռանց քն այն էր, որ կա ռա վա րու թյան ծրագ րի մեջ կոնկ-
րետ թվեր գրե թե չկան, այն չա փե լի չէ և, հետ ևա բար, չի կա րող 
տն տե սու թյան հա մար հե ղա փո խա կան լի նել։ 
Ընդ դի մա դիր պատ գա մա վոր նե րի խոս քե րով՝ այս ծրա գի րը ի րա-
վա կան ո րո շա կի ու թյան և տն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րի չա փե լի ու-
թյան ա ռու մով շատ թույլ է ։
 Հե տաքրք րա կան է, որ ի տար բե րու թյուն կա ռա վա րու թյան ծրագ րի՝ 
խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյուն կազ մող «Իմ քայ լը» դա շին-
քի նա խընտ րա կան ծրա գի րը այս խն դի րը չու ներ և գրե թե բո լոր 
ո լորտ նե րի հա մար սահ մա նել էր ժա մա նա կի և ար դյունք ի չա փե լի-
ու թյան ցու ցա նիշ ներ։

« Բա րեն պաստ ներդ րու մային մի ջա վայր ձե ւա վո րե լու հա մար 
նվա զեց նե լու ե նք շա հու թա հար կի, ե կամ տային հար կի և շա հա
բա ժին նե րի հարկ ման գոր ծող դրույ քա չա փե րը: Մաս նա վո րա պես` 
շա հու թա հար կի գոր ծող 20% դրույ քա չա փը ի ջեց նե լու ե նք` հասց
նե լով այն 18%ի, ռե զի դենտ նե րի եւ ոչ ռե զի դենտ նե րի շա հա բա
ժին ներն այ սու հետ հարկ վե լու են մի աս նա կան 5% դրույ քա չա փով։ 
2019 թվա կա նից կսահ ման վի ե կամ տային հար կի հա մա հարթ 
23% դրույ քա չափ, ա պա մին չև 2023 թվա կա նը այն աս տի ճա նա
բար կն վա զի մին չև 20%»:

«Իմ քայ լը» դա շին քի նա խընտ րա կան ծրա գիր
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 Կա ռա վա րու թյան ծրագ րի շուրջ ձևա վոր ված հան րային դիս կուր սը 
մա մու լում, սո ցի ա լա կան հար թակ նե րում, փոր ձա գի տա կան շր ջա-
նակ նե րում վկա յում է այն մա սին, որ ծրա գի րը մի ան շա նակ չի ըն-
դուն վել հան րու թյան կող մից ևս։ Լուրջ քն նար կում ե րի ա ռիթ դար-
ձավ այն հան գա ման քը, որ «Իմ քայ լը» դա շին քի նա խընտ րա կան 
ծրագ րում առ կա մի շարք դրույթ ներ այդ պես էլ չընդգրկ վե ցին կա-
ռա վա րու թյան ծրագ րում։ Օ րի նակ՝ «Իմ քայ լը» դա շին քի նա խընտ-
րա կան ծրագ րի «տն տե սա կան բա րե փո խում ե րի ա ռաջ նա հեր թու
թյուն ներ» բաժ նի 8-րդ կե տը, այն է ՝ «լ րամ շա կե լու ե նք «Շ քե ղու
թյան հար կի մա սին օ րեն քը», ը նդ լայ նե լու և հան րայ նաց նե լու 
ե նք շքե ղու թյան հար կի օբյեկ տը և շքե ղու թյան հարկ վճա րող նե
րի ցան կը՝ հա վա քագ րում ե րի և բաշ խում ե րի նկատ մամբ սահ
մա նե լով հան րային հս կո ղու թյան առ ցանց գոր ծի քա կազմ` ու ղղ
ված սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան վե րա կանգն մա նը», որ ևէ կերպ 
չնե րառ վեց կա ռա վա րու թյան ծրագ րում։
 Կա ռա վա րու թյան ծրա գի րը ըն դուն վեց 81 կողմ և 37 դեմ ձայ նե րի 
հա մա մաս նու թյամբ։ 
Կա ռա վա րու թյան ծրագ րով նա խանշ վում են նաև հար կային հա մա-
կար գի բա րե լավ ման ան հրա ժեշ տու թյուն նե րը։ Խորհր դա րա նա կան 
ը նտ րու թյուն նե րից հե տո գոր ծա դի րը ներ կա յաց րեց ՀՕ (Հարկային 
օրենսգիրք) փո փո խու թյուն նե րի փա թե թը։ Իշ խող ու ժի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րն այս փա թե թի կազ մու մը մեկ նա բա նում է ին որ պես տն-
տե սա կան հե ղա փո խու թյան սկիզբ, ի սկ բուն փա թե թը հա մա րում 
տն տե սա կան հե ղա փո խու թյան շար ժիչ ու ժ։ 2019 թ -ի հու նի սի 25-
ին օ րեն քի նա խա գի ծը ե րկ րորդ ըն թերց մամբ ամ բո ղջու թյամբ ըն-
դուն վեց խորհր դա րա նի կող մից։ 

 ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ  
ՕՊ ՏԻ ՄԱ ԼԱ ՑՈՒՄ

 Պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի ու ռ ճաց ված լի նե լու և դրա 
ոչ ար դյու նա վետ աշ խա տան քի մա սին խոս վում էր քա ղա քա կան 
նոր կո նյունկ տու րայի հաս տատ ման հենց ա մե նասկզ բից։ Վար չա-
պետ Նի կոլ Փա շի նյա նը 2018թ -ի օ գոս տո սին հայ տա րա րեց,- « պե
տա կան կա ռա վար ման հա մա կարգն ու ռ ճաց ված է, և կար ծում եմ, 
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որ սա ա կն հայտ է բո լո րին: Եվ այդ ու ռ ճաց վա ծու թյան պատ ճառ ով 
նաև ա նար դյու նա վետ է»։ 

« Պե տա կան կա ռա վար ման ու ռ ճաց ված հա մա կար գը՝ իր տե սա
նե լի և ան տե սա նե լի մար մին նե րի չար դա րաց ված ծա վա լով, գոր
ծա ռույթ նե րի և ո լորտ նե րի կրկ նո ղու թյամբ, դրա հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցած ա նար դյու նա վե տու թյամբ, պա տաս խա նատ վու թյան 
մե խա նիզմ ե րի ա նո րո շու թյամբ հիմ ա զուրկ բեռ է հարկ վճա րող
նե րի հա մար և լր ջա գույն խո չըն դոտ՝ Հա յաս տա նի մր ցու նա կու
թյան բարձ րաց ման ճա նա պար հին»։

 Կա ռա վա րու թյան ծրա գիր 2019թ.

Ար դեն 2018թ -ի հոկ տեմ բե րին ա ռա ջին փոխ վար չա պետ Ա րա րատ 
Միր զո յա նը լրագ րող նե րին հայտ նեց՝ պե տա կան կա ռա վար ման 
հա մա կար գի օպ տի մա լա ցու մը և դրա նում ար մա տա կան փո փո խու-
թյուն նե րի կա տա րու մը կա ռա վա րու թյան օ րա կար գային հար ցե րից 
է։ Նրա խոս քով՝ նա խա րա րու թյուն նե րի թի վը ներ կայիս 17-ի փո-
խա րեն ա ռա ջի կա յում կդառ նա 9-11։ Նա շեշ տեց, որ պե տա կան կա-
ռա վար ման հա մա կար գին զու գա հեռ գոր ծում են հիմ ադ րամ եր, 
ՊՈԱԿ– ներ, որ տեղ ա վե լի մեծ ֆի նան սա կան հոս քեր ու ռե սուրս ներ 
կան, և ո րոնք կրկ նում են այն գոր ծա ռույթ նե րը, որ պետք է նա խա-
րա րու թյուն ներն ա նեն։ Այ սինքն` պետք է այս ա մե նը վե րա նայել, բո-
լո րի գո յու թյու նը հատ– հատ վե րաի մաս տա վո րել։
 Նա խա տես վող օպ տի մա լա ցու մը են թադ րում էր նաև մեծ քա նա կի 
կր ճա տում եր։ Սա բո ղո քի մեծ ա լիք բարձ րաց րեց լու ծար ման և 
վե րա մի ա վոր ման են թա կա պե տա կան կա ռույց նե րի աշ խա տա կից-
նե րի մոտ։ ԱԺ նախ կին փոխ նա խա գահ Ար փի նե Հով հան նի սյա նը 
հ րա պա րա կել էր կա ռա վա րու թյան ներ քին գրու թյուն նե րից մե կը, 
ո րում փոխ վար չա պետն ու ֆի նանս նե րի նա խա րա րը կար ծիք է ին 
հայտ նում, որ պե տու թյու նը կշա հի, «ե թե հա վե լյալ ար դյունք չս տեղ-
ծող 10 հա զար հան րային ծա ռայող ներ դառ նան գոր ծա զուրկ»:
2019թ -ի մար տին հար ցին ան դրա դար ձավ նաև վար չա պետ Նի-
կոլ Փա շի նյա նը՝ ն շե լով՝ կա ռա վա րու թյու նը չի պատ րաստ վում « գե-
րան դին առ նել ու հն ձել պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գը»: 
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Նրանք նե րառ վե լու են կա ռա վա րու թյան կադ րային բանկ և հե տա-
գա յում հնա րա վո րու թյուն են ու նե նա լու շա րու նա կել ծա ռա յու թյու նը 
պե տա կան հա մա կար գում։
Չ նա յած հան րային դժ գո հու թյուն նե րին՝ այս ո րո շու մը պետք է 
սպաս ված լի ներ, քա նի որ «Իմ Քայ լը» դա շին քի նա խընտ րա կան 
ծրագ րում կար այս մտադ րու թյան մա սին ման րա մասն դրույթ 

« Վեր ե նք հա նե լու պե տա կան բո լոր գե րա տես չու թյուն նե րի կրկն
վող գոր ծա ռույթ նե րը և վեր ջին նե րիս օպ տի մա լաց ման ար դյուն
քում մե ծաց նե լու ե նք պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րի ծախ սար
դյու նա վե տու թյու նը և աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը: Այ նու
հե տև կա տա րո ղա կա նի գնա հատ ման հա մա կար գի բա րե փոխ
ման ար դյունք նե րով փոք րաց նե լու ե նք պե տա կան ահ ռե լի մե քե
նան` նպաս տե լով պե տա կան ռե սուրս նե րի ճիշտ կա ռա վար մա նը 
և բարձ րաց նե լով պե տա կան աշ խա տող նե րի վար ձատ րու թյու նը: 
Այս խն դիր նե րի լու ծու մը, սա կայն, չի հան գեց նե լու կադ րային 
ջար դի և գոր ծազր կու թյան, և այս բա րե փո խում ե րի հա մա տեքս
տում մշա կե լու ե նք մի ջո ցա ռում եր այս ռիս կե րը չե զո քաց նե լու 
հա մար»։

«Իմ քայ լը» դա շին քի նա խընտ րա կան ծրա գիր

Ըստ « Կա ռա վա րու թյան կա ռուց ված քի և գոր ծու նե ու թյան մա սին» 
նոր օ րեն քի՝ հինգ նա խա րա րու թյուն կր ճատ վել է, նախ կին 17-ի փո-
խա րեն գոր ծում է 12-ը: Կր ճատ վեց ա ռա ջին փոխ վար չա պե տի պաշ-
տո նը, ե րե քի փո խա րեն մա ցին եր կու փոխ վար չա պետ ներ: Կր թու-
թյան, սպոր տի և մշա կույ թի նա խա րա րու թյուն նե րը մի ա վոր վե ցին: 
Գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյու նը ներառվեց Տն տե սա կան 
զար գաց ման և ներդ րում ե րի նա խա րա րու թյա ն կազ մում: Սփյուռ-
քի նա խա րա րու թյու նը լու ծար վեց, դրա փո խա րեն վար չա պե տի 
աշ խա տա կազ մում ստեղծ վեց Սփյուռ քի հար ցե րով հանձ նա կա տա-
րի գրա սե նյակ՝ 25 հաս տի քով: Ոս տի կա նու թյունն ու Ազ գային ան-
վտան գու թյան ծա ռա յու թյու նը (ԱԱԾ) շա րու նա կում են գոր ծել վար-
չա պե տի են թա կա յու թյան ներ քո:
Ազ գային ժո ղո վում « Կա ռա վա րու թյան կա ռուց ված քի եւ գոր ծու նե-
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ու թյան մա սին» օ րեն քի նա խա գի ծը քն նարկ վեց 2019թ -ի ապ րի լի 
18-ին և մայի սի 8-ի ն՝ հա մա պա տաս խա նա բար 1-ին և 2-րդ ըն թերց-
մամբ։ Օ րեն քի նա խա գծի քն նար կում երն ան ցան բուռն մթ նո լոր-
տում։ Նա խա գի ծն ըն դուն վեց ձայ նե րի 79 կողմ, 41 դեմ, 1 ձեռն պահ 
հա րա բե րակ ցու թյամբ։
2019թ-ի հու լի սից կա ռա վա րու թյու նը գոր ծում է նոր կա ռուց ված քով, 
բայց մինչ օ րս պաշ տո նա կան թվեր, թե օպ տի մա լաց ման ար դյուն-
քում քա նի աշ խա տա տեղ է կր ճատ վել, ը նդ հա նուր առ մամբ, ի նչ քան 
գու մար է խնայ վել, և ու ր պետք է ու ղղ վեն խնայ ված մի ջոց նե րը, 
դեռևս չկան։

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ Ո ԼՈՐ ՏԻ ԲԱ ՐԵ ՓՈ ԽՈՒՄ ՆԵՐ

1994թ -ի Բիշ քե կյան զի նա դա դա րից ի վեր հայ կա կան կող մը հա-
կա ռա կոր դի կրա կից ու նե ցել է 2000-ից ա վե լի զոհ։ Այս ի րա վի ճա կը 
այ սօր էլ հա մար մեկ մար տահ րա վեր նե րից է իշ խա նու թյան հա մար։ 
Կա ռա վա րու թյու նն իր ծրագ րի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան հիմ ա րար ու ղե նիշ նե րը» գլ խի 
ա ռա ջին կե տով սահ մա նում է ՝

« Հա յաս տա նի ար տա քին և ներ քին ան վտան գու թյան ա պա հո
վում, Ար ցա խի ան վտան գու թյան ե րաշ խա վո րում և շա րու նա կա
կան ամ րապն դում»:

 Կա ռա վա րու թյան ծրա գիր 2019թ.

Ռազ մա կան ո լոր տի և, մաս նա վո րա պես, բա նա կի բա րե փո խում-
նե րի ան հրա ժեշ տու թյան մա սին խո սում էր դեռևս ժա մա նա կա վոր 
կա ռա վա րու թյու նը, ո րը և կա տա րեց դրան ու ղղ ված ա ռա ջին խո-
շոր քայ լը։ 2018թ -ի դեկ տեմ բե րի 27-ին կա ռա վա րու թյու նը ո րո շեց 
պա հուս տային ֆոն դից ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյա նը 
հատ կաց նել 5 մլրդ 705 մլն դրամ՝ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն-
թաց քում որ պես բնա կա րա նային պայ ման նե րի բա րե լավ ման կա-
րիք ու նե ցող հաշ վառ ված, սա կայն զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն-
թաց քում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ան հա տույց բնա կա րան 
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չս տա ցած և զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից սահ ման ված կար գով 
ար ձակ ված նախ կին զին ծա ռայող նե րին բնա կա րան ձեռք  բե րե լու 
նպա տա կով ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար:
 Զին ված ու ժե րի սպա ռա զի նու թյան ար դի ա կա նաց ման, ռազ մա-
տեխ նի կա կան հա գեց վա ծու թյան, մար տու նա կու թյան բարձ րաց-
ման մա սին թե՛ «Իմ քայ լը» դա շին քը իր նա խընտ րա կան ծրագ րում, 
թե՛ կա ռա վա րու թյունն իր ըն թա ցիկ ծրագ րում բա վա կա նին հա վակ-
նոտ շեմ են սահ մա նել։

« Զին ված ու ժե րը հա մալր ված են լի նե լու այ սօր վա ռազ մա կան 
գի տու թյան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան ար դի ա կան զի
նա տե սակ նե րով և տեխ նո լո գի ա նե րով, գերճշգ րիտ հե ռա հար  
հր թի ռային հար ված նե րի, հրե տա նային խոց ման և հա կաօ դային 
պաշտ պա նու թյան ժա մա նա կա կից հա մա կար գե րով, ո րոնք ա վե
լաց նե լու են ի րենց հար վա ծային և կրա կային խոց ման հե ռա վո րու
թյու նը, ճշգր տու թյու նը և ար դյու նա վե տու թյու նը, հե տևո ղա կա նո
րեն զար գաց նե լու են բազ մա ֆունկ ցի ո նալ ա վի ա ցի ան, ա նօ դա չու 
թռ չող սար քե րի հա մա կար գե րը, հա կա ռա կոր դի տա րած քի ամ
բողջ խո րու թյամբ ռա դի ոէ լեկտ րո նային ու օ դային հե տա խու զու
թյան կա րո ղու թյուն նե րը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան զին
ված ու ժե րը հա մալր վե լու են ռազ մա կան կոր ծա նիչ նե րով»։

«Իմ քայ լը» դա շին քի նա խընտ րա կան ծրա գիր

«Անձ նա կազ մի մար տա կան վար պե տու թյան բարձ րաց ման նոր 
չա փա նիշ նե րի սահ ման մամբ կա ռա վա րու թյու նը միտ ված է զին
վա ծ ու ժե րը հա մալ րել գերճշգ րիտ հե ռա հար հր թի ռային հար
ված նե րի, հրե տա նային խոց ման և հա կաօ դային պաշտ պա նու
թյան ար դի հա մա լիր նե րով, բազ մա ֆունկ ցի ո նալ ա վի ա ցի այով 
և ավ տո մա տաց ված ու ռո բո տաց ված օ դային և վեր գետ նյա հա
մա կար գե րով՝ այդ պի սով ա վե լաց նե լով ան հրա ժեշտ խո րու թյամբ 
հե տա խու զու թյան, զո րա շար ժի և կրա կային խոց ման հե ռա վո րու
թյու նը, ճշգր տու թյու նը և ար դյու նա վե տու թյու նը: Ա նվ տան գու թյան 
ա պա հով ման կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ է լի նե լու հայ րե նա կան
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ռազ մա կան ար դյու նա բե րու թյան զար գա ցու մը, ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում է մա լու տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով ա ռաջ նագ ծի 
հետ ևո ղա կան հա մալ րու մը և մար տա կան հեր թա պա հու թյան ար
դյու նա վե տու թյունն ու ան վտան գու թյան բարձ րա ցու մը»:

 Կա ռա վա րու թյան ծրա գիր 2019թ.

 Հա յաս տա նի Զին ված ու ժե րը հա մալր վել են զե նի թահր թի ռային 
« Տոռ-Մ2ԿՄ» հա մա լիր նե րով, ո րը, ը ստ ռազ մա կան փոր ձա գետ նե-
րի, կար ևոր քայլ է Հա յաս տա նի հա կաօ դային պաշտ պա նու թյան 
(ՀՕՊ) հա մա կարգն ա ռա վել ար դյու նա վետ դարձ նե լու ու ղ ղու թյամբ:
«2019 թվա կա նի ար տադ րու թյան: Սա այս տար վա մեր ա մե նա կա-
րե ւոր ձեռք բե րում ե րից է: Քա նա կի մա սին ո չինչ ա սել չեմ կա րող: 
Ռազ մա կան գաղտ նիք է», - 2019 թ -ի դեկ տեմ բե րի 21 –ին ֆեյս բու-
քյան իր է ջում գ րել է Նի կոլ Փա շի նյա նը:
 Սա կայն Ռազ մին ֆո կայ քը հայտ նում է, որ վե րոն շյալ ԶՀՀ-նե-
րի ձեռք բեր ման մա սին հայտ նի էր դար ձել դեռևս 2018-ի մայի սին 
ՀՀ ՊՆ « Զի նուժ» հե ռուս տած րագ րի թո ղար կու մից։ Այն ժա մա նակ  
նշ վել էր, որ մի քա նի ա մս վա ըն թաց քում հա մա լիր ներն ար դեն կլի-
նեն զին ված ու ժե րում։ 
 Բա նա կի շատ խիստ զին վե լու, նո րա գույն տե սա կի և մե ծա ծա վալ 
սպա ռա զի նու թյան ձեռք բեր ման մա սին այս տար վա մայի սին խո-
սեց Պաշտ պա նու թյան նա խա րար Դա վիթ Տո նո յա նը։ Նա նշեց, 
որ մեր բա նա կը ոչ թե ձգ տում է հա կա ռա կոր դի հետ բա լան սի, այլ 
ա ռա վե լու թյան։ 
Բա ցի բա նա կի ռազ մա տեխ նի կա կան հա գեց վա ծու թյու նից, կա ռա-
վա րու թյու նը ա ռաջ նա հեր թու թյուն է հա մա րում զին ծա ռայող նե րի և 
նրանց ըն տա նիք նե րի սո ցի ա լա կան ա պա հով վա ծու թյունն ու բա րե-
կե ցիկ կյան քը։
 Վար չա պետ Փա շի նյա նը  տար վա գլ խա վոր ձեռք բե րում է հա մա րել 
նաև ՍՈւ-30 ՍՄ բազ մա ֆունկ ցի ո նալ գեր ժա մա նա կա կից ի նք նա-
թիռ նե րի ձեռք բե րու մը՝ ֆեյս բու քյան ու ղիղ ե թե րում ցու ցադ րե լով 
ի նք նա թիռ նե րի թռիչ քը։ 
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« Կա ռա վա րու թյու նը նա խա տե սում է զար գաց նել զին ծա ռայող
նե րի և նրանց ըն տա նի քի ան դամ ե րի սո ցի ա լա կան պաշտ
պա նու թյան հա մա կար գը, ե րաշ խա վո րել նրանց ամ բող ջա կան 
և ո րա կյալ ի րային ու պա րե նային բա վա րա րու մը: Սո ցի ա լա կան 
պաշտ պան վա ծու թյան, զին վո րա կան ծա ռա յու թյան գրավ չու թյան 
մա կար դա կի բարձ րաց ման նպա տա կով նա խա տես վում է ի րա
կա նաց նել բնա կա րա նային և բժշ կա կան ա պա հով ման ծրագ րեր»։

 Կա ռա վա րու թյան ծրա գիր 2019թ.

2019թ -ի հու նիս 1-ից կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ 10% տո կո սով 
բարձ րաց ել է պայ մա նագ րային զին ծա ռայող նե րի աշ խա տա վար ձը, 
ի սկ կրտ սեր կազ մի և հա տուկ պայ ման նե րում ծա ռա յու թյուն ի րա-
կա նաց նող զին ծա ռայող նե րի աշ խա տա վար ձը՝ 20%-ով։
2019թ -ի օ գոս տո սի 8-ի նիս տում կա ռա վա րու թյու նը ո րո շեց բարձ-
րաց նել պար տա դիր ժամ կե տային զին ծա ռայող նե րի դրա մա կան 
ա պա հո վու թյան ամ սա կան գու մա րը։ Հա կա ռա կոր դի հետ ան մի ջա-
կան շփ ման պայ ման նե րում մար տա կան հեր թա պա հու թյուն ի րա-
կա նաց նող զո րա մա սե րի ան ձնա կազ մի հա մար՝ 2000, ի սկ մա ցած 
զո րա մա սե րի հա մար` 1000 դրա մով:
 Սահ ման ված դրա մա կան ա պա հո վու թյան չա փե րը 2009թ -ից փո-
փո խու թյան չէ ին են թարկ վել։
 Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան կող մից մշակ վել և ար դեն ի սկ 
մի քա նի զո րա մա սե րում ներդր վել է զին ծա ռայող նե րին պատ շաճ 
սնն դի ա պա հով ման նոր հա մա կարգ՝ ը նդ լայն ված ճա շա ցան կով և 
թարմ սնն դամ թերք ով։
2019թ  ա մա ռային զո րա կո չի ըն թաց քում պար տա դիր զին վո րա-
կան ծա ռա յու թյան է զո րա կոչ վել կան խա տես վա ծից մոտ 15 տո կոս 
ա վե լի քա ղա քա ցի։ Նա խորդ զո րա կո չե րի հա մե մատ այս զո րա կո չի 
ըն թաց քում ը նդ հա նուր առ մամբ մոտ 10 տո կո սով նվա զել է ա ռող-
ջա կան վի ճա կի սահ մա նա փա կում ու նե ցող զո րա կոչ ված քա ղա քա-
ցի նե րի թվա քա նա կը։ 
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Ա ՌՈՂ ՋԱ ՊԱ ՀԱ ԿԱՆ Ո ԼՈՐ ՏԻ ԲԱ ՐԵ ՓՈ ԽՈՒՄ ՆԵՐ

Այն ե րկր նե րը, ո րոնք ու նեն աղ քա տու թյան բարձր մա կար դակ և սո-
ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան ցածր մա կար դակ, լուրջ խն դիր ներ ու-
նեն նաև հան րային ա ռող ջա պա հու թյան հետ։

« Քա ղա քա ցի նե րի հա մար ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա սա նե լի ու թյան և մատ չե լի ու թյան ա պա հով ման հա մար ան հրա
ժեշտ է հետ ևո ղա կա նո րեն շա րու նա կել բժշ կա կան ա պա հո վագ
րու թյան այն պի սի հա մա կար գի ներդ րու մը, որ բժշ կա կան օգ նու
թյան և բժշ կա կան սպա սարկ ման ան հրա ժեշ տու թյուն ու նե ցող յու
րա քան չյուր քա ղա քա ցու պատ շաճ և ժա մա նա կին տրա մադր վեն 
այդ ծա ռա յու թյուն նե րը՝ ան կախ սե ռից, տա րի քից, բնա կու թյան 
վայ րից և սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կից»։

 Կա ռա վա րու թյան ծրա գիր 2019թ.

Պե տու թյան կող մից քա ղա քա ցի նե րին ու ղ ղա կի մա տուց վող բու-
ժօգ նու թյան ո րա կը բարձ րաց նե լու նպա տա կով մեկ տար վա 
կտր ված քով եր կու ան գամ բարձ րա ցել են պե տա կան բժշ կա-
կան հաս տա տու թյուն նե րի, պո լիկ լի նի կա նե րի և ամ բու լա տո րի-
ա նե րի բու ժաշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձե րը՝ 30-ից 40 տո կո-
սով։ Պո լիկ լի նի կա նե րի ու ամ բու լա տո րի ա նե րի աշ խա տա կից նե րի 
աշ խա տա վար ձը 2019թ -ից 178 հա զա րից դար ձել է 240, բուժ-
քույ րե րի նը՝ 80-ից 100 հա զար դրամ: Խոս քը մոտ 11 հա զա-
րա նոց ան ձնա կազ մի մա սին է, նեդ րա ռյալ բո լոր մար զե րը: 
ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րար Ար սեն Թո րո սյա նը ն շում է, որ 
դրանք դրույ քա չա փերն են, ոչ թե ի րա կան գու մար նե րը: Բարձ րա-
նում է բո լո րի աշ խա տա վար ձը՝ ա ռանց հա վե լյալ ֆի նան սա կան մի-
ջոց նե րի:  Նա խա տես վում է նաև մինչև այս տար վա վեր ջը ներդ նել 
բու ժաշ խա տող նե րի ա պա հո վագ րու թյան հա մա կարգ։ Նրա խոս-
քով՝  « Բո լոր բա ղադ րիչ նե րը դեռ ո րոշ ված չեն: Ո րոշ ված չէ, թե աշ-
խա տող քա ղա քա ցի նե րի աշ խա տա վար ձի քա նի տո կո սը պետք է 
փո խանց վի հիմ ադ րա մին, բայց ես կա րող եմ ա սել, թե աշ խար-
հում, օ րի նակ, ի նչ տո կոս ներ կան, սկ սած եր կու տո կո սից մին չև 
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30 տո կոս: Մենք հակ ված ե նք սկ սել փոքր տո կոս նե րից, որ պես զի 
քա ղա քա ցի նե րի վրա մեծ բեռ չլի նի, չնա յած դա բեռ ան վա նելն էլ է 
սխալ, քա նի որ դու մի ան գա մից օ գտ վում ես դրա ար դյունք նե րից»:

« Կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյունն ու ղղ ված է լի նե լու ան հա
տի և հան րային ա ռող ջու թյան պահ պան մանն ու բա րե լավ մա նը` 
ա պա հո վե լով ար դի ա կան, բարձր ո րա կի և հա մա պար փակ ա ռող
ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը»:

 Կա ռա վա րու թյան ծրա գիր 2019թ.

Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան կող մից հան րային ա ռող-
ջու թյան պահ պան մանն ու ղղ ված լուրջ քայլ կա տար վեց 2018թ -ի  
հոկ տեմ բե րին, ե րբ նա խա րա րու թյու նը շր ջա նա ռու թյան մեջ 
դրեց «Ծ խա խո տի օգ տա գործ ման եւ ծխա խո տի ծխի ազ դե ցու-
թյան հե տևան քով ա ռող ջու թյա նը հասց վող վնա սի նվա զեց ման 
եւ կան խար գել ման մա սին» ա ղմ կա հա րույց օ րեն քի նա խա գի ծը:  
Նա խագ ծի ըն դու նու մը հե տաձգ վեց, ո րով հետև բո ղո քի ցույ ցեր է ին 
ան ցկաց նում սպա սարկ ման ո լոր տի տն տես վա րող նե րը և աշ խա-
տա կից նե րը, ո րոնց գոր ծու նե ու թյան վրա նոր օ րեն քը բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյուն էր ու նե նա լու։ 
Սե փա կան նա խընտ րա կան ծրագ րային դրույթ նե րին հա վա տա րիմ 
մա լու տե սան կյու նից հարկ է նշել, որ «Իմ Քայ լը» նա խընտ րա կան 
ծրագ րում նշ ված էր 

«Ի րա կա նաց նե լու ե նք ա ռողջ ապ րե լա կեր պի վար քագ ծի ձե ւա
վոր մանն ու ղղ ված քա րո զար շավ եր, մշա կե լու ե նք մի ջո ցա ռում
ներ բնակ չու թյան շր ջա նում ա ռա վել տա րած ված ոչ վա րա կիչ հի
վան դու թյուն նե րի ա ռա ջաց մա նը նպաս տող ռիս կի գոր ծոն նե րի 
նվա զեց ման ու ղ ղու թյամբ (ա նա ռողջ սնու նդ, ծխա խոտ, ալ կո հոլ, 
ֆի զի կա կան թե րակ տի վու թյուն եւ այլն)»:

«Իմ քայ լը» դա շին քի նա խընտ րա կան ծրա գիր
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 Նա խա րա րու թյու նը 2019թ -ի մայի սին նո րից հան րային քն նարկ-
ման ներ կա յաց րեց ծխե լու դեմ պայ քա րի օ րեն քի նա խա գի ծը՝ 
լրամ շակ ված տար բե րա կով։ Ը ստ նա խագ ծի՝ ծխելն ար գել ված 
կլի նի փակ եւ կի սա փակ հան րային տա րածք նե րում, այդ թվում՝ 
շքա մուտ քե րում, աշ խա տան քային տա րածք նե րում՝ ան կախ սե-
փա կա նու թյան ձևից, բուժ հաս տա տու թյուն նե րում, ու սում ա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում, ման կա պա տա նե կան մար զա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի տա րածք նե րում, ե րե խա նե րի հա մար նա խա-
տես ված խա ղահ րա պա րակ նե րում և խա ղային պու րակ նե րում, 
պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի տա րածք-
նե րում (բա ցա ռու թյամբ այն հու շար ձան նե րի, ո րոնք հա մար վում 
են բնա կե լի տներ), բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րածք-
նե րում, հա սա րա կա կան տրանս պոր տի կան գառ նե րի ծած կե րի 
տակ, հյու րա նո ցային տն տե սու թյան օբյեկտ նե րի տա րածք նե րում։  
Խս տաց վում են նաև տու ժա չա փե րը՝ ա վե լա նա լով մի քա նի ան գամ։ 
Ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ նե րը հույս են հայտ նում, որ 
օ րեն քի ըն դուն ման և ի րա պես գոր ծե լու պայ ման նե րում տա րե կան 
կու նե նանք 1,5-2 տո կոս ծխող նե րի թվի նվա զում։
 Հան րային ա ռող ջու թյան և ան վտան գու թյան պահ պան ման նպա-
տա կով նա խա րա րու թյան կող մից ի րա կա նաց վել են հետ ևյալ փո-
փո խու թյուն ները 

 y   Հա յաս տա նի պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին ան գամ ստեղծ վել 
է սա նա վի ա ցի ոն ծա ռա յու թյուն՝ տվյալ տա րած քում ան հրա-
ժեշտ բու ժօգ նու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում քա ղա-
քա ցի նե րին ու ղ ղա թի ռով ան հա պաղ ան հրա ժեշտ վայր տե-
ղա փո խե լու հա մար։

 y   Չա րո րակ ու ռուցք նե րի վի րա հա տու թյու նը 2019թ -ի հուն վա-
րից ան վճար է։ 

 y  Ի շեմի կ կաթ վա ծի՝ «ին սուլ տի» բու ժու մը 2019թ -ի փետր վա-
րից ան վճար է ։

 y 0-18 տա րե կան ե րե խա նե րի հի վան դա նո ցային բու ժօգ նու-
թյու նն ան վճար է: 1-ին և 2-րդ խմ բի հաշ ման դամ ե րի, ժամ-
կե տային զին ծա ռայող նե րի ըն տա նի քի ան դամ ե րի և հա տուկ 
խմ բե րում ը նդ գրկ ված այլ քա ղա քա ցի նե րի բու ժօգ նու թյան 
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փա թե թը կընդ լայն վի` ը նդ գր կե լով սր տի վի րա հա տա կան և 
նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րով կա տար վող բժշ կա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ։

 y   Մինչև յոթ տա րե կան ե րե խա նե րին մե քե նայով կա րե լի է տե-
ղա փո խել մի այն քար սի թով՝ ե րե խայի չա փով պատ րաստ ված 
նս տա տե ղով, ո րն ամ րաց վում է ան վտան գու թյան գո տի նե-
րով։

 Կա ռա վա րու թյան 2019թ  գոր ծու նե ու թյան ծ րագ րի կե տե րից մեկն է 
մար զային հի վան դա նոց նե րի ար դի ա կա նա ցու մը, մաս նա վո րա պես, 
Վայոց ձո րի մար զի նոր բժշ կա կան կենտ րո նի կա ռու ցում և հա գե-
ցում բժշ կա կան կա հույ քով, սար քա վո րում ե րով և պա րա գա նե րով։ 
Այ նու ա մե նայ նիվ, ո րոշ վել է վար կային ծրագ րից հա նել Վայոց ձո րի 
նոր հի վան դա նո ցի շի նա րա րա կան և հա գեց ման աշ խա տանք նե րը։ 
Ներ կայ ումս կա ռա վա րու թյու նը քն նար կում է Վայոց ձո րի նոր հի-
վան դա նո ցի շի նա րա րա կան և հա գեց ման աշ խա տանք նե րը այլ մի-
ջոց նե րով ֆի նան սա վո րե լու հար ցը։

«Մ շա կե լու և ի րա կա նաց նե լու ե նք  մար զային ա ռող ջա պա հա կան 
են թա կա ռուց վածք նե րի և մաս նա գի տա կան ո րա կյալ նե րու ժի  հա
մա չափ բաշխ ման ծ րագ րեր՝ ու ղղ ված մար զե րում բու ժաշ խա տող
նե րի աշ խա տան քի խրա խուս մա նը և մար զային են թա կա ռուց
վածք նե րի այլ  կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը»:

«Իմ քայ լը» դա շին քի նա խընտ րա կան ծրա գիր

Չ նա յած ծրա գի րը ա ռանձ նա կի կար ևո րում էր մար զային ա ռող ջա-
պա հա կան են թա կա ռուց վածք նե րի զար գա ցու մը՝ 2018թ -ի կե սե րից 
Հա յաս տա նում ծնն դօգ նու թյուն մա տու ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
աշ խա տան քի վե րա նայ ման ըն թաց քում ո րո շում էր կա յաց վել փա-
կել Մա րա լի կի ծնն դա տու նը: Քա նի որ նա խա րա րու թյու նը դա դա-
րեց րեց ծնն դա տան ֆի նան սա վո րու մը, մա րա լիկ ցի նե րը փա կել է ին 
Եր ևան-Գյում րի ճա նա պար հը և պա հան ջում է ին վե րա նա յել ո րո-
շու մը ։ Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հետ հան դիպ ման ժա մա նակ ակ ցի այի մաս նա կից նե րը հայտ նե ցին, 
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որ նա խա րա րու թյու նը մաս նա գետ չի ու ղար կում Մա րա լի կի ծնն դա-
տուն: Այդ պատ ճա ռով էլ մաս նա գետ նե րը քիչ են:  Մա րա լի կի ծնն-
դա տան փակ ման ա ռն չու թյամբ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նը ու սում ա սի րու թյուն է սկ սել: 
Ար սեն Թո րո սյա նը վս տա հեց նում է` Մա րա լի կի ծնն դա տան փա-
կում իր ան ձնա կան ո րո շու մը չէ, այլ մի մեծ գոր ծըն թա ցի հետ ևանք  
նա խա րարն այս մա սին ա սել էր լրագ րող նե րի հետ ճե պազ րույ ցում` 
կա ռա վա րու թյան նիս տից հե տո։ Նա խա րա րը պար զա բա նել է, որ 
« Մա րա լի կի ծնն դա տու նը փակ վում է մի շարք հիմ քե րով` ան հրա-
ժեշտ բժիշկ նե րի բա ցա կա յու թյուն, ծնունդ նե րի թվի նվա զում, շեն-
քային պայ ման ներ։ Մա րա լի կի ծնն դա տու նը փա կե լով` մենք որ ևէ 
ֆի նան սա կան տն տե սում չենք ա նում, քա նի որ, միև նույն է, այդ գու-
մար նե րը տր վե լու են Ար թի կի ԲԿ –ին, ո րը գտն վում է Մա րա լի կից 15 
կմ հե ռա վո րու թյան վրա»:
Մի շարք մաս նա գետ ներ ա հա զան գել են, որ տվյալ սկզ բուն քով 
ծնն դատ նե րի փա կու մը խնդ րի լու ծում չի կա րող հան դի սա նալ։

 
ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ԲԱ ՐԵ ՓՈ ԽՈՒՄ ՆԵՐ

 Կա ռա վա րու թյան ծրագ րով նա խանշ ված ո լոր տային գե րա կա յու-
թյուն նե րից են կր թու թյու նը և գի տու թյու նը։

« Կա ռա վա րու թյան հա մար գե րա կա խն դիր է կր թու թյան և գի
տու թյան զար գա ցու մը, ին չի շնոր հիվ է մի այն հնա րա վոր հաս նել 
կա յուն ու նե րա ռա կան զար գաց ման և հա մընդ հա նուր բա րե կե
ցու թյան: Ո լոր տի զար գա ցու մը սեր տո րեն կա պակց վե լու է պե տու
թյան զար գաց ման ռազ մա վա րու թյա նը և գե րա կա յու թյուն նե րին»։

Կա ռա վա րու թյան ծրա գիր 2019թ. 

 Կա ռա վա րու թյու նը ծրագ րային բազ մա թիվ դրույթ նե րով ա մե նա-
տար բեր ո լորտ նե րում շեշ տել է կր թու թյան և գի տու թյան ա ռանց-
քային նշա նա կու թյու նը՝ պե տու թյան զար գաց ման ճա նա պար հին։ 
Ազ գային ժո ղո վը կր թա կան ո լոր տին ա ռնչ վող օ րեն քի մեկ նա խա-
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գիծ է ամ բող ջու թյամբ ըն դու նել՝ ու ս ման վար ձի տա րա ժամ կետ ման 
վե րա բե րյալ։ Ը ստ նա խագ ծի՝ փո փո խու թյուն ներ են կա տար վել 
«Կր թու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում, ո րով հնա րա վո րու թյուն է տր վել 
վճա րո վի հի մունք նե րով սո վո րող նե րին ի րենց ու ս ման վար ձը մու ծել 
ը ստ կի սա մյակ նե րի կամ ա միս նե րի:
«Իմ քայ լը» խմ բակ ցու թյան պատ գա մա վոր նե րից մե կի մշա կած 
օ րեն քի նա խա գի ծը, ո րով նա խա տես վում էր աշ խա տող ու սա նող նե-
րի ու ս ման վար ձը մաս նա կի կամ ամ բող ջու թյամբ փո խան ցել նրանց 
վճա րած ե կամ տային հար կե րից, չար ժա նա ցավ ո լոր տի մշ տա կան 
հանձ նա ժո ղո վի հա վա նու թյա նը և չնե րառ վեց ԱԺ լի ա գու մար նիս-
տե րի օ րա կար գում։ Այժմ օ րեն քի նա խա գի ծը ո րո շա կի փո փո խու-
թյուն նե րով կր կին ներ կա յաց վել է ԱԺ ԿԳՄՍ մշ տա կան հանձ նա ժո-
ղո վի քն նարկ մա նը։ Ը ստ փո փո խու թյուն նե րի՝ ե կամ տային հար կից 
ի րենց ու ս ման վճար նե րը կա րող են վճա րել մի այն մա գիստ րա տու-
րայի և ա սպ ի րան տու րայի ու սում ա կան ծրագ րե րում սո վո րող ու-
սա նող նե րը։
 Կա ռա վա րու թյու նը կր թու թյան և գի տու թյան ո լորտ նե րում ա ռանձ-
նաց րել է մի քա նի խն դիր ներ և քայ լեր ձեռ նար կել լու ծում եր գտ նե-
լու ու ղ ղու թյամբ։

«Ա պա հո վել բո լոր մար զե րի  հան րակր թա կան դպ րոց նե րի տար
րա կան դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րին  կա յուն դպ րո ցա կան սնն
դով»:

Կա ռա վա րու թյան ծրա գիր 2019թ. 

 Մաս նա վո րա պես, ԿԳՄՍ նա խա րա րու թյու նը ա պա հո վել է Ա րա-
գա ծոտ նի մար զի 117 դպ րոց նե րի ան ցու մը « Կա յուն դպ րո ցա կան 
սնունդ» ազ գային ծրագ րին` սնունդ տրա մադ րե լով նա խակր թա-
րան նե րի և 1-4-րդ դա սա րան նե րի 7514 սո վո րո ղի: 
Մի ա ժա մա նակ հարկ է նշել, որ կա ռա վա րու թյան 2019-2023 թվա-
կան նե րի գոր ծու նե ու թյան ծրագ րի կա տա րում ա պա հո վող մի ջո-
ցա ռում ե րի ցան կում տեղ գտած 2019 թ -ի կա յա նա լիք կր թա կան 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րը մեծ մա սամբ ու ղղ ված են նոր մա տի վային 
դաշ տի, ի րա գործ ման և վե րահս կո ղու թյան հա մա կար գի ա պա հով-
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ման հա մար ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի և օ րենսդ րա կան հիմ քե րի 
ստեղծ մա նը։ 
Գոր ծա դի րը սեպ տեմ բե րի 5-ի նիս տում ըն դու նել է կա ռա վա րու թյան 
ծրագ րով նա խա տես ված՝ ման կա վարժ նե րի աշ խա տա վար ձե րի 
բարձ րաց ման մա սին ո րո շու մը։ ՀՀ հան րակր թա կան ու սում ա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում աշ խա տող ման կա վարժ նե րի աշ խա տա-
վար ձը սեպ տեմ բե րից բարձ րա ցել է 10%-ով: Ը ստ այդմ՝ հան րակր-
թու թյան ո լոր տի պե տա կան հատ կա ցում երն ա վե լաց վել են 1 մլրդ 
666 մլն 675 հա զար դրա մով։ ԿԳՄՍՆ մշա կած փա թե թի հա մա ձայն` 
փո փոխ վում է դպ րոց նե րի ֆի նան սա վոր ման բա նաձ ևը և սահ ման-
վում է ման կա վար ժի նվա զա գույն աշ խա տա վարձ, ո րը մեկ դրույ քի 
հա մար կկազ մի մոտ 108,000 դրամ: Նա խա րար Ա րայիկ Հա րու-
թյու նյա նի խոս քով՝ սահ ման վել է ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձե րի 
ստո րին շեմ, ո րի հի ման վրա էլ կկա տար վի աշ խա տա վար ձի բարձ-
րա ցում: 
Ա միս ներ ա ռաջ հան րային բուռն քն նարկ ման ա ռիթ դար ձավ կար-
ծիք ստա նա լու նպա տա կով ԲՈՒՀ-ե րին ու ղ արկ ված՝ ԿԳՄՍ նա-
խա րա րու թյան ա ռա ջար կու թյուն նե րի փա թե թը։ Հան րային քն նար-
կու մե րի ա ռանց քում հիմ ա կա նում ԲՈՒՀ-ե րում հայոց լե զու, հայ 
գրա կա նու թյուն և հայոց պատ մու թյուն ա ռար կա նե րի պար տա դիր 
դա սա վան դու մը վե րաց նե լու և այն բու հե րի գի տա կան խոր հուրդ-
նե րի հայե ցո ղու թյա նը թող նե լու կետն է ր։ Թե՛ լրատ վա դաշ տում, թե՛ 
մաս նա գի տա կան շր ջա նակ նե րում տևա կան ժա մա նակ հիմ ա կա-
նում քն նարկ վում էր վե րոն շյալ հար ցը, այ նի նչ նար խա րա րու թյան 
կող մից ներ կա յաց ված ա ռա ջար կու թյուն նե րի փա թե թում առ կա է ին 
նաև շատ կե տեր՝ ԲՈՒՀ-ե րի ի նք նա վա րու թյան, հո գա բար ձու նե րի 
խոր հուրդ նե րի կազ մա վոր ման և ԲՈւՀ-ե րի կա ռա վար ման այլ հար-
ցե րի շուրջ։
 Նա խա րա րու թյան կող մից փո փո խու թյուն ներ են նա խա տես վում 
նաև « Հան րակր թու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում։ 
Այ նու ա մե նայ նիվ, հան րային դիս կուր սում և մա մու լում քն նա դա-
տու թյան մեծ ա լիք է բարձ րա նում ու սա նո ղա կան խմ բե րից և նա-
խա ձեռ նու թյուն նե րից։ Նրանց գլ խա վոր մտա հո գու թյու նն այն է, որ 
բարձ րա գույն կր թու թյան ո լոր տում ար մա տա կան ռե ֆորմ ե րն ան-
հրա ժեշ տու թյուն են, և դրանց ու շաց ման կամ բա ցա կա յու թյան պայ-



33

ման նե րում հե ղա փո խու թյան հռ չա կած ար ժեք նե րը և գա ղա փար նե-
րը չեն կա րող և չեն մտել ԲՈՒՀ-ե ր։
 Դեռևս այս տար վա փետր վա րին ԿԳՄՍ նա խա րար Ա րայիկ Հա րու-
թյու նյա նը հայ տա րա րեց  « Քիչ ա ռաջ ա վարտ վեց « Բարձ րա գույն 
կր թու թյան, գի տու թյան և գի տա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան 
մա սին» նոր օ րեն քի աշ խա տան քային խմ բի հետ ա ռա ջին մեծ քն-
նար կու մը: Ու նե նա լու ե նք հե ղա փո խա կան նոր օ րենք»: 
Օ րեն քն ան դրա դառ նում է բարձ րա գույն կր թա կան հաս տա տու-
թյուն նե րի ի նք նա կա ռա վար ման, ի նք նա վա րու թյան և ա կա դե մի-
ա կան ա զա տու թյուն նե րի ը նդ լայն ման հաշ վետ վո ղա կա նու թյա նը 
և թա փան ցի կու թյա նը, բարձ րա գույն կր թու թյան, գի տու թյան և 
տն տե սու թյան հա մա կարգ ված փոխ կա պակց վա ծու թյան, գի տա-
հե տա զո տա կան ու նո րա րա րա կան գոր ծու նե ու թյան և կր թա կան 
հա մա կար գի ար դյու նա վետ փոխ գոր ծակ ցու թյա նը, բարձ րա գույն 
կր թու թյան և գի տու թյան ֆի նան սա վոր ման ար դյու նա վե տու թյա նը 
և գի տա կան ո լոր տում ներդ րում ե րի խրա խուս ման ան հրա ժեշ տու-
թյա նը։ Վե րոն շյալ հար ցե րին ան դրա դար ձել էր ի նչ պես «Իմ քայ լը» 
դա շին քը, այն պես էլ կա ռա վա րու թյու նը իր ծրագ րում 

« Սեր տաց նե լու ե նք կր թու թյունգի տու թյունտն տե սու թյուն  կա պը: 
Այս ե րեք ո լորտ նե րում ար դյու նա վետ փոխ գոր ծակ ցու թյան հա
մար նոր ձե ւա չա փեր ե նք կի րա ռե լու, այդ թվում՝ պե տա կանմաս
նա վոր գոր ծըն կե րու թյան և այլ սկզ բունք նե րի ակ տիվ կի րա ռու
թյան հի ման վրա»:

«Իմ քայ լը» դա շին քի նա խընտ րա կան ծրա գիր
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« Բարձ րա գույն կր թու թյան ո լոր տի բա րե փո խում ե րը միտ ված են 
լի նե լու՝
 Բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րի ի նք նա վա րու
թյան և ա կա դե մի ա կան ա զա տու թյուն նե րի ը նդ լայն մա նը, ար դյու
նա վետ կա ռա վար ման, հա վա սա րակշռ ված հաշ վետ վո ղա կա նու
թյան և  թա փան ցի կու թյան մե խա նիզմ ե րի ի նս տի տու ցի ո նալ հեն
քի ստեղծ մա նը, բարձ րա գույն կր թու թյան ո րա կի շա րու նա կա կան 
բա րե լավ մա նը, բարձ րա գույն կր թու թյան մեջ հե տա զո տա կան բա
ղադ րի չի շա րու նա կա կան մե ծաց մա նը»։

 Կա ռա վա րու թյան ծրա գիր 2019թ. 

ԿԳՄՍ փոխ նա խա րար Ար ևիկ Ա նա փի ո սյա նը ար դեն գար նա նը՝ 
2019թ -ի մար տի 23-ին, « Քա ղա քա կան ե րկ խո սու թյուն» կազ մա-
կեր պու թյան կող մից ի րա կա նաց ված աշ խա տան քային փակ քն-
նարկ ման ժա մա նա կ նշեց  « Նա խա րա րու թյու նը չի շտա պում ի րա-
կա նաց նել ռե ֆորմ եր ա րա գաց ված տեմ պե րով, քա նի որ դրա նում 
մեծ ռիս կեր կան։ Կարճ ժա մա նա կում շո շա փե լի և տե սա նե լի դար-
ձած ռե ֆորմ ե րը կա րող են վտան գա վոր լի նել, քա նի որ, որ պես 
կա նոն, դրանք պատ շաճ պլա նա վոր ված և հե տա զոտ ված չեն։ Նա-
խա րա րու թյու նը այս պա հին պլա նա վոր ման փու լում է»:
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Սույն զեկույցը պատրաստվել է «Քաղաքական երկխոսություն» 
կազմակերպության կողմից՝ Ժողովրդավարության աջակցության 

եվրոպական հիմադրամի ֆինանսական աջակցությամբ
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