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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

Հապավումներ

ԱՊՀ Անկախ պետությունների համագործակցություն

ԱԻՆ ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

ԱՆ ՀՀ առողջապահության նախարարություն 

ԱԴՆ ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ԱՍՀՆ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

ԱՎԾ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (ներկայումս՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե)

ԱՄՆ դոլար ամերիկյան դոլար

ԳՄՀԸ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն

Ե-ՀԾԳ Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերի գնահատում

ԵԻԿ ՄԱԿ-ի §Երեխայի իրավունքների մասին¦ կոնվենցիա

ԾԲ ծրագրային բյուջետավորում

ԿԳՆ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

ԿԱԵ Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպա 

ԿԶՆ կայուն զարգացման նպատակներ

ՀՀ դրամ հայկական դրամ

ՀՆԱ համախառն ներքին արդյունք

ՀՀԿ ՀՀ կառավարություն

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն

ՀԲ Համաշխարհային բանկ

ՄՆ ՀՀ մշակույթի նախարարություն

ՄԺԾԾ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր

ՄԱԿ Միավորված ազգերի կազմակերպություն

ՅՈՒՆԻՍԵՖ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ

ՊՖԿ պետական ֆինանսների կառավարում

ՍԳԻ սպառողական գների ինդեքս

ՍԵՀՆ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

ՎԿ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (նախկինում՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն)

ՏԿԶՆ ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

ՖՆ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
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Նախաբան

Սույն փաս տա թուղ թը ներ կա յաց նում է ՄԱԿ-ի ման կա կան հիմ նադ րա մի (ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ) (այ սու հետ` §Պատ վի րա-
ïáõ¦)¨§²ì²¶êáÉÛáõßÝë¦êäÀ-Ç(³ÛëáõÑ»ï`§ÊáñÑñ¹³ïáõ¦)ÙÇç¨2017Ã.÷»ïñí³ñÇ2-ÇÝëïáñ³·ñí³ÍÃÇí
43218194 պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ §Ա ՎԱԳ Սոլ յուշն ս¦ ՍՊԸ-ի կող մից ի րա կա նաց վող §Ա ջակ ցութ յուն ե րե խա նե-
րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի գնա հատ մա նը¦ խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ա ռա ջադ-
րան քի շրջա նա կում վեր ջի նիս կող մից կազմ ված ամ փո փիչ զե կույ ցը:

Զե կույ ցում ներ կա յաց ված են նա խա ձեռ նութ յան հիմ քե րը, ա ռա ջադ րան քի նպա տակ նե րի հա կիրճ նկա րագ-
ñáõÃÛáõÝÁ, »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõÕÕí³Í Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý (º-ÐÌ¶) ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
վեր լու ծութ յան մե թո դա բա նութ յու նը: Վեր լու ծութ յու նը նե րա ռում է 2012-2015 թվա կան ներն ըն կած ժա մա նա կա-
հատվածը` կենտ րո նա նա լով հա մախմբ ված բյու ջեի վրա, ո րը նե րա ռում է բյու ջե տա յին ծախ սե րը ինչ պես պե տա-
Ï³Ý,³ÛÝå»ë¿ÉÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ(ï»Õ³Ï³Ý)µÛáõç»Ý»ñÇÙ³Ï³ñ¹³Ïáí:Î³ï³ñí³Íí»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÑÇÙ³Ýíñ³¨
հա մա պա տաս խան մի ջազ գա յին փոր ձը հաշ վի առ նե լով` մշակ վել են Ե-ՀԾԳ  գոր ծըն թա ցի հե տա գա վե րա նայ ման 
¨Ï³éáõó³Ï³ñ·Ù³Ý(ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É³óÙ³Ý),ÇÝãå»ëÝ³¨»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ³éÝãíáÕÑ³ñó»ñÁµÛáõç»ï³ÛÇÝ·áñ-
ծըն թա ցի տար բեր փու լե րում նե րա ռե լու վե րա բեր յալ մի շարք ա ռա ջար կութ յուն ներ:

Զե կույ ցում տեղ գտած տվյալ ներն ի րեն ցից ներ կա յաց նում են վեր լու ծա կան տվյալ ներ, քա նի որ ար տա ցո լում են 
Հա յաս տա նում ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի ընդ հա նուր պատ կե րի ներ կա յաց ման ա ռա ջին փոր-
ձը՝ ե ղած ո րո շա կի սահ մա նա փա կում նե րի պայ ման նե րում: Սույն զե կույ ցի նպա տակն է ներ կա յաց նել Հա յաս տա-
ÝáõÙº-ÐÌ¶Ñ³Ù³ï»ùëïÁ,Ýå³ëï»ÉÃ»Ù³ÛÇßáõñçùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ³ßËáõÅ³óÙ³ÝÁ¨áõÕÕáñ¹»ÉÐ³Û³ëï³ÝáõÙ
»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÑ³Ýñ³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÇå³ñµ»ñ³Ï³Ý¨Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÝáõÕÕí³ÍÑ»ï³·³
քայ լե րը: Զե կույ ցում ներ կա յաց ված ա ռա ջար կութ յուն նե րը նպա տակ ու նեն նպաս տել ա ռանց քա յին շա հագր գիռ 
կող մե րի, այդ թվում՝ ՀՀ  Ազ գա յին ժո ղո վի, պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա-
ÏáõÃÛ³Ý¨ÝíÇñ³ïáõ (¹áÝáñ)Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÙÇç¨Ø²Î-Ç§ºñ»Ë³ÛÇÇñ³íáõÝùÝ»ñÇÙ³ëÇÝ¦ÏáÝí»Ý-
ցիա յի հա մա ձայն՝ ե րե խա յի ի րա վունք նե րի ի րաց ման թե մա յի շուրջ քննար կում նե րին, Ե-ՀԾԳ  գոր ծըն թա ցի հե-
ï³·³Ï³éáõó³Ï³ñ·Ù³ÝÁ¨»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ³éÝãíáÕù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÍñ³·ñÙ³Ý,µÛáõç»ï³íáñÙ³Ýáõ
ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րի բա րե լավ մա նը:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

Կա ռա վա րութ յան բյու ջեն պե տա կան գե րա կա յութ յուն-
Ý»ñÇ³ñï³óáÉáõÙÝ¿,¨,Ñ»ï¨³µ³ñ,³ÛÝ,Ã»µÛáõç»Çó
áñù³Ý ÙÇçáóÝ»ñ »Ý áõÕÕíáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ¨ ¹»é³
հաս նե րին, վկա յում ¿ կա ռա վա րութ յանª ե րե խա նե րի 
ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման ստանÓ նած հանÓ նա-
ռութ յան մա սին: ´ո լոր ե րե խա նե րի բո լոր ի րա վունք նե-
ñÇ Çñ³óáõÙÝ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿³ÛÝ, Ã»
որ քա նով են բա վա րար այն մի ջոց նե րը, ո րոնք տրա-
Ù³¹ñíáõÙ»ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ýoñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý¨ù³-
Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨
այդ ի րա վունք նե րի ի րաց ման ուղ ղութ յամբ աշ խա տող 
կա ռույց նե րին: Որ պես Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա-
կեր պութ յան՝ Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի կոն վե ցիա յի 
(ԵԻԿ) ստո րագ րող կողմ, Հա յաս տա նը պար տա վոր է 
ձեռ նար կել անհ րա ժեշտ բո լոր մի ջոց նե րը §իր տրա-
մադ րութ յան տակ ե ղած ռե սուրս նե րի ա ռա վե լա գույն 
ã³÷Ç ¨, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ
հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րու մ¦ (ԵԻԿ, Հոդ ված 
4)՝ բո լոր ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ի րա ցումն ա պա-
հո վե լու հա մար: ՄԱԿ-ի Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի կո մի-
տեի 2016 թվա կա նի ԵԻԿ հոդ ված 4-ի թիվ 19 ընդ հա-
նուր մեկ նա բա նութ յու նում ման րա մաս նո րեն խոս վում է 
նշված պար տա վո րութ յան մա սին՝ ընդգ ծե լով, որ ե րե-
խա նե րի ի րա վունք նե րի ի րաց մանն ուղղ ված հան րա յին 
մի ջոց նե րի բյու ջե տա վոր ման հիմ քում պետք է ըն կած 
լի նեն նպա տա կա յին արդ յու նա վե տութ յան, ծախ սա յին 
արդ յու նա վե տութ յան, ար դա րութ յան, թա փան ցի կութ-
Û³Ý¨Ï³ÛáõÝáõÃÛ³ÝëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ:

ºñ»Ë³Ý»ñÁ¨³ñ¹³ñáõÃÛ³ÝëÏ½µáõÝùÝ»ñÝÁÝÏ³Í»Ý
Ý³¨ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ (Î¼Ü) ÑÇÙ
քում: ԿԶՆ- նե րով շեշ տադր վում ¿ այն հան գա ման քը, 
áñ »ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëáóÇ³É³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý ¨
բնա պահ պա նա կան նպա տակ ներ հե տապն դե լիս ոã ոք 

ãպետք ¿ ան տես վի: Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ի րա-
óáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ ¨ Ýñ³Ýó Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³Ý
հնա րա վո րութ յուն նե րը խթա նե լու նպա տա կով բո լոր 
»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõÕÕí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ï³ñ¨áñ Ýß³-
Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ï³ÛáõÝ, Ý»ñ³é³Ï³Ý ¨ Ñ³í³ë³ñ
զար գա ցում ա պա հո վե լու հա մար: Ինչ պես աս ված է 
ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ-ի՝ 2017 թվա կա նին ար ված հայ տա րա րութ-
Û³ÝÙ»ç.§³ßË³ñÑÁ ãÇÏ³ñáÕÑ³ëÝ»É¨ ãÇÑ³ëÝÇÇñ
³éç¨ ¹ñí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù³ëÇÝ, »Ã»
ե րե խա նե րի հա տուկ կա րիք նե րը չեն մշտա դի տարկ-
íáõÙ ¨ ã»Ý³ñÅ³Ý³ÝáõÙ³ñÓ³·³ÝùÇ¦: î³ñ³Ýç³ï-
ված տվյալ նե րի առ կա յութ յու նն ա ռանց քա յին նշա նա-
կութ յուն ու նի կա ռա վա րութ յուն նե րի հա մար՝ ԿԶՆ- նե-
րի ի րա կա նաց ման հար ցում ու նե ցած ա ռա ջըն թա ցի 
Ùßï³¹Çï³ñÏáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
մա սին հաշ վետ վութ յուն ներ կազ մե լու հա մար:

ºñ»Ë³Ý»ñÇÇñ³íáõÝùÝ»ñÇÇñ³óÙ³Ý̈ Î¼ÜÝ»ñÇÇñ³
կա նաց ման ա պա հով մանն ուղղ վածª ՀՀ  կա ռա վա րութ-
յան ջան քե րին ա ջակ ցե լու նպա տա կով ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ-ը, 
խորհր դակ ցե լով հիմ նա կան շա հագր գիռ պե տա կան 
Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ·Íáí ³ÛÉ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»
րի հետ, նա խա Óեռ նել ¿ Հա յաս տա նում ե րե խա նե րին 
ուղղ ված ծախ սե րի վեր լու ծութ յան ա ռա ջին գոր ծըն-
թա ցը: ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ-ի կող մից մշակ ված՝ Ե րե խա նե րին 
ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի գնա հատ ման (Ե-ՀԾԳ) 
նո րա րա րա կան մե թո դա բա նութ յան կի րառ մամբ ի րա-
կա նաց ված վեր լու ծութ յան արդ յուն քում ա ռաջ են քաշ-
վել հիմ նա վոր ված քա ղա քա կա նութ յուն նե րի մշակ ման 
վե րա բեր յալ ա ռա ջար կութ յուն ներ՝ նպա տակ ու նե նա-
լով բա րե լա վել պե տա կան բյու ջեից կա տար վող հատ-
կա ցում նե րի մի ջո ցով ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ի րա-
ցումն ա պա հո վե լու հա մար կա ռա վա րութ յան ստանձ-
նած հանձ նա ռութ յու նը:

ԵԻԿ-ը Հա յաս տա նի կող մից վա վե րաց վել է 1993 թ.: Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ի րա ցումն ա պա հո վե լու հար ցում 
Հա յաս տա նի ար ձա նագ րած ա ռա ջըն թա ցի՝ 2013 թ. ամ փո փիչ դի տար կում նե րում Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի կո մի-
ï»Ý³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É¿Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÏáÕÙÇó»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³Íé»ëáõñëÝ»ñÇµ³ßËÙ³Ý¨Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ó̈ »ñÇÝ¨³é³ç³ñÏ»É.

ա/ ½·³ÉÇáñ»Ý³í»É³óÝ»É¨Ñ³Ù³ñÅ»ùÙ³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇÑ³ëóÝ»É³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý¨ÏñÃáõÃÛ³Ý
բնա գա վառ նե րում կա տար վող հատ կա ցում նե րը,

բ/ Ó̈ ³íáñ»ÉµÛáõç»ï³íáñÙ³Ý³ÛÝåÇëÇ·áñÍÁÝÃ³ó,áñáõÙÑ³ßíÇÏ³éÝíÇ»ñ»Ë³ÛÇÇñ³íáõÝùÝ»ñÇ
íñ³ÑÇÙÝí³Íï»ë³Ï»ïÁ¨»ñ»Ë³Ý»ñÇÑ³Ù³ñÝ³Ë³ï»ëí³ÍÑëï³ÏÑ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÏÝ³Ë³Ýß-
í»ÝÁëïÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÉáñïÝ»ñÇ¨Ï³éáõÛóÝ»ñÇ,Ý»ñ³éÛ³Éªáñáß³ÏÇóáõó³ÝÇßÝ»ñ¨¹ñ³Ýó
Ï³ï³ñÙ³ÝÁÑ»ï¨»ÉáõÑ³Ù³Ï³ñ·,¨

ՆԵՐԴԻՐ 1. Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ի րա ցումն ա պա հո վե լու հար ցում Հա յաս տա նի ար Óա նագ րած 
³é³çÁÝÃ³óÇáõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³ÙµÁÝ¹·ÍíáõÙ¿Ñ³Ýñ³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÇÏ³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ

Ամփոփագիր
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Երևան I հունիս 2018 թ. 

Ին չու± է հար կա վոր ի րա կա նաց նել Հա յաս տա նում 
ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի գնա հա տում

1) ԲարÓ րաց նե լու ե րե խա նե րի հա մար 
    մշակ վող քա ղա քա կա նութ յուն նե րի 
    արդ յու նա վե տութ յու նը

Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի գնա հատ-
Ù³Ùµ ³ñíáõÙ ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ µ³ñû
րութ յան խթան մանն ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յուն նե-
ñÇ¨Íñ³·ñ»ñÇ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³ÝÙ³Ï³ñ¹³ÏÇµ³
րե լավ ման ա ռա ջին քայ լը: Սո ցիա լա կան ցու ցա նիշ նե րի 
հաշ վառ մամբ ի րա կա նաց ված վեր լու ծութ յան արդ-
յուն քում ծախ սե րի վե րա բեր յալ ստաց ված տվյալ նե րը 
հիմք են հան դի սա նում պե տա կան ծախ սե րի կա տար-
Ù³ÝÝå³ï³Ï³ÛÇÝ¨Í³Ëë³ÛÇÝ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý,
³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý,Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý¨Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ýµ³-
ñ»É³íÙ³Ý¨,Çí»ñçá,Ð³Û³ëï³ÝÇµáÉáñ»ñ»Ë³Ý»ñÇ
բա րօ րութ յան հա մար:

Հա յաս տա նում ե րե խա նե րի վի ×ա կը վկա յում ¿ ե րե խա-
Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÑ³Ýñ³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÇ³í»É³óÙ³Ý¨µ³
րե լավ ման ան հե տաÓ գե լի անհ րա Åեշ տութ յան մա սին: 
Հա յաս տանն ու նի ա վե լի քան 3 մի լիոն բնակ չութ յուն, 
ո րից շուրջ 690 հա զա րը ե րե խա ներ են, ո րոնք կազ մում 
են երկ րի ողջ բնակ չութ յան շուրջ 23%-ը: Վեր ջին տա րի-
նե րի ըն թաց քում այս ցու ցա նի շը զգա լի փո փո խութ յուն-
ներ չի կրել1: 2016 թվա կա նի վեր ջին տվյալ նե րի հա մա-
ձայն՝ Հա յաս տա նում ե րե խա նե րի մեկ եր րորդն ապ րում 
է աղ քա տութ յան մեջ, իսկ 2%-ը՝ ծայ րա հեղ աղ քա տութ-
Û³Ý: Â»¨ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ýßí³Í óáõ-
ցա նիշ նե րը կա յուն կեր պով նվա զել են, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, դրանք դեռ շա րու նա կում են բարձր լի նել 2008 թ. 

գրանց ված ման կա կան աղ քա տութ յան ա մե նաս տո րին 

ß»ÙÇó,³ÛÝ¿ª29.8%Ù³ÝÏ³Ï³Ý³Õù³ïáõÃÛáõÝ¨1.6%

ման կա կան ծայ րա հեղ աղ քա տութ յուն: 

ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ ¨ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í Ñ³Ýñ³ÛÇÝ

ծախ սե րի ա վե լա ցումն ու ծախ սա յին արդ յու նա վե-

ïáõÃÛ³ÝÙ³Ï³ñ¹³ÏÇµ³ñ»É³íáõÙÁÏ³ñ¨áñ»Ý³Õù³

ïáõÃÛ³Ý¨½ñÏ³ÝùÝ»ñÇÑ»ï¨³ÝùÝ»ñÇÝ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ

¨Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝµáÉáñ ß»ñï»ñÇÑ³Ù³ñÑ³í³ë³ñ

հնա րա վո րութ յուն ներ ստեղ ծե լու հա մար: Մի ջազ գա յին 

Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÑ³Ù³Ó³ÛÝªí³ÕÙ³ÝÏáõÃÛ³Ý¨

դե ռա հա սութ յան շրջան նե րը ե րե խա նե րի կա րո ղութ-

յուն նե րի ա ռա վե լա գույն զար գաց ման հա մար ա ռանձ-

նա հա տուկ շրջան են հան դի սա նում: Կյան քի ա ռա ջին 

ï³ñÇÝ»ñÁ, »ñµ áõÕ»ÕÁ Ó̈ ³íáñíáõÙ ¨ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿

ա մե նաա րագ տեմ պե րով, հա մար վում են ե րե խա յի ֆի-

զի կա կան, սո ցիա լա կան, Ùï³íáñ ¨ Ñáõ½³Ï³Ý ³×Ç

áõ ½³ñ·³óÙ³Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ï³ñÇÝ»ñÁ: ¸»é³-

հա սութ յան շրջա նը հան դի սա նում է վաղ ման կութ յան 

շրջա նում ու նե ցած ձեռք բե րում ներն ամ րապն դե լու կամ 

այդ շրջա նում ապ րած զրկանք նե րի ազ դե ցութ յանը 

Ñ³Ï³½¹»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ éÇëÏ³ÛÇÝ í³ñù³·ÍÇ

¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ ßñç³Ý: ²ÛÉ Ï»ñå

ա սած, հա վա սա րա պես բո լոր ե րե խա նե րին ուղղ ված 

ներդ րում նե րը նե րա ռա կան հա սա րա կութ յուն ստեղ-

Í»Éáõ ¨ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³ñûñáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ

հնա րա վո րութ յուն են տա լիս՝ թույլ տա լով ա վե լի շատ 

Ù³ñ¹Ï³ÝóÙ³ëÝ³Ïó»Éáõ¨Çñ»ÝóÝ»ñ¹ñáõÙÝáõÝ»Ý³Éáõ

երկ րի զար գաց ման գոր ծում:

գ/ Ó̈ ³íáñ»Éմե խա նիզմ ներ Կոն վեն ցիա յի կա տար ման հա մար տրա մադր վող ռե սուրս նե րի հա մար-

Å»ùáõÃÛáõÝÁ¨¹ñ³Ýóµ³ßËÙ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ¨³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁÙßï³¹Çï³ñÏ»Éáõ¨·Ý³-

հա տե լու հա մար:

Նշված ա ռա ջար կութ յուն նե րի արդ յու նա վետ ի րա կա նա ցու մը կախ ված ¿ ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին 

ծախ սե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րի առ կա յութ յու նից: Կա ռա վա րութ յան կող մից ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի 

վե րա բեր յալ ո րոշ տվյալ ներ հա սա նե լի են Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 2017-2021թթ. ռազ մա վա-

ñ³Ï³ÝÍñ³·ñáõÙ¨Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýï³ñ»Ï³ÝÍñ³·ñ»ñáõÙÝ»ñ³éí³ÍýÇÝ³Ýë³Ï³ÝÙÇçáóÝ»ñÇí»ñÉáõ-

ծութ յուն նե րում, ո րոնք ար տա ցոլ վում են տա րե կան բյու ջեի մա սին օ րեն քում ու կա տար ման հաշ վե տութ յուն նե-

ñáõÙ:Â»¨ÝÙ³ÝïíÛ³ÉÝ»ñÇ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ¿ï³ÉÇëÑ³Ù³Ï³ñ·í³ÍÏ»ñåáíÇñ³Ï³Ý³óÝ»É

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÇ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ,Ùßï³¹Çï³ñÏáõÙ¨í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ,é³½Ù³í³ñ³Ï³ÝÍñ³·Ç-

րը մե ծա մա սամբ անդ րա դառ նում է կյան քի դժվա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րին՝ ան տե սե լով մյուս 

ե րե խա նե րին:

1Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե, TransMonee տվյալների շտեմարան, 2015թ.:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

2) Նպաստելու ընդհանուր հանրային      
    ýինանսների կառավարման բարելավմանը

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի տե սա կա րար կշի ռը 
պե տա կան բյու ջեում մեծ ¿, քա նի որ այն նե րա ռում ¿ 
ÏñÃáõÃÛ³Ý,³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý̈ ëáóÇ³É³Ï³Ýå³ßï

å³ÝáõÃÛ³ÝáÉáñïÝ»ñÇÝáõÕÕíáÕÍ³Ëë»ñÇ½·³ÉÇÍ³

í³ÉÝ»ñÁ:Ð»ï¨³µ³ñ,»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÇ

³ñ¹ÛáõÝí»ïáõÃÛ³Ýµ³ñ»É³íáõÙÁ½·³ÉÇ³½¹»óáõÃÛáõÝ

ու նի բյու ջեի ընդ հա նուր կա տա րո ղա կա նի վրա: Ե րե-

խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի գնա հա տու մը լրա ցու ցիչ 

օ գուտ ներ ու նի հան րա յին ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման 

տե սանկ յու նից.

Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի գնա հա-

ïáõÙÁ¨·Ý³Ñ³ïÙ³Ý³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÑñ³å³ñ³ÏáõÙÁ

մե ծաց նում ¿ բյու ջեի թա փան ցի կութ յու նը: Թա փան ցիկ, 

Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÙ³ëÝ³ÏóáõÃÛ³ÝÑ³Ù³ñµ³ó¨Ñ³ÝñáõÃ-

յան կող մից վե րահս կե լի բյու ջե տա յին հա մա կար գե րը 

թույլ են տա լիս ա պա հո վել ֆիս կալ վստա հե լիութ յան 

¨ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï2: 

Թա փան ցիկ ֆի նան սա կան քա ղա քա կա նութ յուն վա րող 

երկր նե րի դեպ քում հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի արդ-

ÛáõÝ³í»ï Ù³ïáõóáõÙÁ ¨ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý Ï³Ûáõ-

ÝáõÃÛáõÝÝ³å³ÑáíáÕ íëï³Ñ»ÉÇ¨ Ñáõë³ÉÇ µÛáõç»Ý»ñ

ու նե նա լու հա վա նա կա նութ յունն ա վե լի մեծ է:3

ԱՄՀ-ի կող մից ի րա կա նաց ված ու սում նա սի րութ յուն-

նե րի արդ յունք նե րի հա մա Óայնª ա վե լի բարÓր մա կար-

¹³ÏÇ Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝÁ Ý³¨ ¹Ûáõñ³óÝáõÙ ¿ Ï³é³

í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÙÇç³½·³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇó û·ïí»Éáõ

գոր ծըն թա ցը: ´յու ջեի թա փան ցի կութ յան գնա հա տա-

կան նե րը հաշ վի են առն վում մի ջազ գա յին վար կա յին 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ¨ ³Û¹ ·Ý³Ñ³ï³-

կան նե րի հի ման վրա մի ջազ գա յին փո խա ռութ յուն նե րի 

գծով ծախ սե րը կա րող են նվա զեց վել:4

Էթիկական
փաստարկ

Տնտեսական
փաստարկ

Իրագործել 
իրավունքները և հասնել 
հավասարության

Տարիքային
փաստարկ

Մանկությունը 
հնարավորությունների 
եզակի շրջան է:
Դեռահասության շրջանը 
մարդու կյանքում 
հնարավորությունների 
երկրորդ պատուհան է:

Արդյունավետ 
ձեռքբերումներ և 
տնտեսական աճ

Քաղաքական
փաստարկ

Սոցիալական 
համախմբվածություն 
և ժողովրդավարական-
կառավարում

Գծանկար 1. Երեխաներին ուղղված (սոցիալական)    
                        ներդրումներին վերաբերող փաստարկների 
                        ամփոփ նկարագիրը

2Արժույթի միջազգային հիմնադրամ (2012թ.) §Ֆինանսական թափանցիկություն, հաշվետվողականություն և ռիսկ¦, ԱՄՀ. Վաշինգտոն, Կոլումբիայի շրջան
3´. Սառ (2015թ.) §Պետական բյուջեների վստահելիությունը և հուսալիությունը. արդյո±ք կարևոր է ֆինանսական 
թափանցիկությունը¦, Միջազգային բյուջետային գործընկերություն. Վաշինգտոն, Կոլումբիայի շրջան
4Արժույթի միջազգային հիմնադրամ (2012թ.) §Ֆինանսական թափանցիկություն, հաշվետվողականություն և ռիսկ¦, ԱՄՀ. Վաշինգտոն, Կոլումբիայի շրջան

Հա Û³ëï³ÝÇµÛáõç»ï³ÛÇÝÑ³Ù³Ï³ñ·Á»ñÏÙ³Ï³ñ¹³Ï¿.³é³çÇÝÙ³Ï³ñ¹³Ïªå»ï³Ï³ÝµÛáõç»¨»ñÏñáñ¹Ù³-
կար դակ՝ հա մայն քա յին (տե ղա կան) բյու ջե ներ: Հան րա յին ծախ սե րը մե ծա պես կենտ րո նաց ված են. ծախ սե րի 
90%-ը տո կո սը կա տար վում են կենտ րո նա կան մա կար դա կով: ՀՀ  պե տա կան բյու ջեի նա խագ ծի մշա կու մը բաղ կա-
ցած է 2 փու լե րից. 

(1) Ա ռա ջին փու լում, ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի կող մից տրա մադր ված տվյալ նե րի հի ման վրա ՀՀ 
 ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յու նը մշա կում է ե ռամ յա միջ նա ժամ կետ ծախ սե րի ծրագ րեր (ՄԺԾԾ): Կա ռա-
í³ñáõÃÛ³ÝÏáÕÙÇóÑ³ëï³ïí»ÉáõóÑ»ïáªÙÇÝã¨Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñï³ñí³ÑáõÉÇëÇ20-Á,ØÄÌÌ-ÝÝ»ñÏ³-
յաց վում է ՀՀ  Ազ գա յին ժո ղով՝ ի գի տութ յուն: 

(2) Երկ րորդ փու լում, ՄԺԾԾ -ի հի ման վրա՝ կա ռա վա րութ յու նը տա րե կան բյու ջեի նա խա գի ծը ներ կա յաց-
նում է Ազ գա յին ժո ղո վի քննարկ մա նը բյու ջե տա յին տար վա (ո րը հա մընկ նում է օ րա ցու ցա յին տար վա 
հետ) մեկ նար կից առն վազն 90 օր ա ռաջ: Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից հաս տատ վե լուց հե տո կա ռա վա րութ-
ÛáõÝÝ³ÝóÝáõÙ¿µÛáõç»ÇÏ³ï³ñÙ³ÝÁ¨å³ï³ëË³Ý³ïáõ¿ï³ñ»Ï³Ýáõ»é³Ùë³Û³Ï³ÛÇÝÑ³ßí»ï-
վութ յուն նե րի մշակ ման հա մար:

ՆԵՐԴԻՐ 2. Հայաստանի բյուջետային համակարգի մասին ընդհանուր ակնարկ

Աղբյուրը՝ ԵՄ և ՅՈՒՆԻՍԵՖ (2014թ.) 
§Երեխայի իրավունքների գործիքակազմ¦, էջ 315
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Երևան I հունիս 2018 թ. 

Այս պի սով, ծախ սե րի ցան կա ցած ծրա գիր, նե րառ յալ ե րե խա նե րի շա հե րին ուղղ ված ծրագ րե րը, ներ կա յաց ված 
»ÝØÄÌÌáõÙ¨,Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ,ï³ñ»Ï³ÝµÛáõç»Ý»ñáõÙ:Ìñ³·ñ»ñÇýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý,Çñ³Ï³Ý³ó
Ù³Ý¨³ÛÉÑ³ñó»ñÇÑ»ïÏ³åí³Íó³ÝÏ³ó³Í÷á÷áËáõÃÛáõÝÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙÏ³ï³ñíáõÙ¿Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý
áñáßÙ³Ùµª³ÛÝÝ³Ë³å»ëÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»Éáí²½·³ÛÇÝÅáÕáíÇÑ»ïªí»ñçÇÝÇëÏáÕÙÇóï³ñ»Ï³ÝµÛáõç»ÇÙ³
ëÇÝûñ»ÝùÁÑ³ëï³ï»ÉáõÙÇçáóáí:

´Ûáõç»ï³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÁÝ»ñÏ³Û³óíáõÙ»ÝÑ»ï¨Û³Éãáñë¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ»ñáíª·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý,·áñÍ³éÝ³Ï³Ý,
Íñ³·ñ³ÛÇÝ¨ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý:

2019 թվա կա նին Հա յաս տանն ամ բող ջութ յամբ ան ցում ¿ կա տա րե լու ծրագ րա յին բյու ջե տա վոր մա նը, ո րը 
հնա րա վո րութ յուն կտա ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րը հա մա կարգ ված կեր պով հա մադ րել ծրագ րի արդ-
յունք նե րի հետ:

Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի գնա հատ-

Ù³Ý(º-ÐÌ¶)Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁÙß³Ïí»É¨ÏÇñ³éí»É

¿ÚàôÜÆêºü-Ç¨Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃ-

յան ներ քո աշ խար հի տար բեր երկր նե րում՝ նպա տակ 

ու նե նա լով գնա հա տել ե րե խա նե րի հա մար նա խա տես-

í³Í Í³Ëë»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýùï³ñ³Ýç³ï»É Áëï Ñ»ï¨Û³É

սկզբունք նե րի՝ ե րե խա յի հիմ նա րար ի րա վունք նե րի, 

ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ ¨ ë»éÇ: àñå»ë í»ñÉáõÍ³Ï³Ý

գոր ծիք՝ Ե-ՀԾԳ  մե թո դա բա նութ յու նը թույլ է տա լիս 

ո րո շում կա յաց նող նե րին վե րահս կել, թե որ քա նով են 

կա տար վող ծախ սե րը հա մա հունչ հա մա պա տաս խան 

քա ղա քա կա նութ յուն նե րով ամ րագր ված նպա տակ նե-

րին: Որ պես գոր ծըն թաց՝ Ե-ՀԾԳ-ն նպա տակ ու նի բա-

րե լա վել բյու ջե տա վոր ման գոր ծըն թա ցում ներգ րավ-

ված ա ռանց քա յին շա հագր գիռ կողմ հան դի սա ցող 

պե տա կան կա ռույց նե րի ընդ հա նուր պատ կե րա ցու մը 

ե րե խա նե րի շա հե րի հաշ վառ մամբ բյու ջե տա վո րում 

Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉáõÙ³ëÇÝ¨Ï»ÝïñáÝ³óÝ»Éí»ñçÇÝÝ»ñÇë

ջան քե րը բյու ջեի ծախ սա յին քա ղա քա կա նութ յան արդ-

յունք նե րը բա րե լա վե լու ուղ ղութ յամբ:

Հիմն վե լով Ե-ՀԾԳ  մե թո դա բա նութ յան կի րառ ման առ-

Ï³ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÇ íñ³ª Ð³Û³ëï³ÝÝ ³é³çÇÝÝ

¿ñºíñáå³ÛÇ¨Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý²ëÇ³ÛÇï³ñ³Í³ßñç³

նի երկր նե րից, որ ի րա կա նաց րեց այս վեր լու ծութ յու նը: 

Ե-ՀԾԳ  մե թո դա բա նութ յու նը լայ նո րեն կի րառ վել է Լա-

տի նա կան Ա մե րի կա յի երկր նե րում՝ Ար գեն տի նա յում, 

Պե րո ւում, Մեք սի կա յում, որ տեղ դրա կի րառ ման արդ-

ÛáõÝùáõÙ³ñÅ»ù³íáñ¹³ë»ñ»Ýù³Õí»É¨Ó»éù¿µ»ñí»É

É³í÷áñÓ: Ø»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁï»Õ³ÛÝ³óí»É¨Ñ³-

մա պա տաս խա նեց վել է Հա յաս տա նի հա մա տեքս տին, 

¨·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÑÇÙùáõÙ¹ñí»É»ÝÑ»ï¨Û³ÉÝå³ï³Ï-

նե րը՝

ա/ ամ րապն դել քա ղա քա կա նութ յուն նե րի/ծրագ րե րի 

åÉ³Ý³íáñÙ³Ý¨µÛáõç»ï³ÛÇÝåÉ³Ý³íáñÙ³ÝÙÇç¨

կա պը, մաս նա վո րա պես՝ ե րե խա նե րի աղ քա տութ-

Û³ÝÝí³½»óÙ³Ý¨»ñ»Ë³Ý»ñÇÑ³Ù³ñ³í»ÉÇ³ñ-

դար արդ յունք նե րի ա պա հով ման հա մա տեքս տում,

բ/ գնա հա տել ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի ընդ-

Ñ³ÝáõñÍ³í³ÉÁ¨Ï³éáõóí³ÍùÁ,

գ/ վեր հա նել գոր ծող քա ղա քա կա նութ յուն նե րի հետ՝ 

կա տար վող ծախ սե րի ան հա մա պա տաս խա նութ յան 

դեպ քե րը,

դ/ խթա նել ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ի րա ցումն ա -

պա հո վե լու հա մար կա տար վող հան րա յին ծախ սե-

րի թա փանց կութ յունն ու հաշ վետ վո ղա կա նութ յու նը, 

ե/ ¹Ûáõñ³óÝ»ÉºÆÎ-Ç¨Î¼Ü-»ñÇÇñ³Ï³Ý³óÙ³Ý³ñ-

դ յունք նե րի վե րա բեր յալ կա ռա վա րութ յան կող մից 

հաշ վետ վութ յուն նե րի մշակ ման գործընթացը:

Հա յաս տա նում Ե-ՀԾԳ -ի ի րա կա նա ցու մը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

Ð³Û³ëï³ÝáõÙº-ÐÌ¶-Ç·áñÍÁÝÃ³óÁÝ»ñ³é»É¿Ñ»ï¨Û³É÷áõÉ»ñÁª

1. Հիմ նա կան շա հագր գիռ կող մե րի սահ մա նում,

2. §Ե րե խա¦ հաս կա ցութ յան սահ մա նում. ե րե խան սահ ման վում է որ պես §18 տա րին չլրա ցա ծ¦ անձ 
    (ԵԻԿ, ՀՀ  օ րենսդ րութ յուն),

3. ºñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÑ³Ýñ³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÇë³ÑÙ³ÝáõÙ¨¹³ë³Ï³ñ·áõÙª

ա/ Ըստ ե րե խա նե րին առն ãութ յանª

Ուղ ղա կի ծախ սերª Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ/³åñ³ÝùÝ»ñÇ ·Íáí Í³Ëë»ñ, áñáÝó³é³çÝ³ÛÇÝ ¨
ան մի ջա կան շա հա ռու նե րը ե րե խա ներն են (օ րի նակ՝ պատ վաս տում նե րի, տար րա կան կրթութ յան գծով 
Í³Ëë»ñ¨³ÛÉÝ):

Ա նուղ ղա կի ծախ սերª ե րե խա նե րին ա նուղ ղա կիո րեն թի րա խա վո րող ծախ սեր, այ սինքն՝ ըն տա նիք նե րին 
¨ÍÝáÕÝ»ñÇÝÃÇñ³Ë³íáñáÕÍ³Ëë»ñ(ûñÇÝ³ÏªÁÝï³Ý»Ï³ÝÝå³ëïÝ»ñÇ,ï³ñ³ï»ë³ÏëáóÇ³É³Ï³Ý
³ç³ÏóáõÃÛ³Ý·ÍáíÍ³Ëë»ñ¨³ÛÉÝ):

Ընդ լայն ված ծախ սերª ծախ սեր, ո րոնք թի րա խա վո րում են բնակ չութ յան կամ շա հա ռու նե րի ա վե լի 
լայն խմբի, ո րում ե րե խա նե րը են թա խումբ են կազ մում (օ րի նակ՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 
մա տուց վող բժշկա կան կամ այլ ծա ռա յութ յուն նե րի գծով ծախ սեր, թրա ֆի քին գից տու ժած նե րի վե րա-
Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³ÝÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ·ÍáíÍ³Ëë»ñ̈ ³ÛÉÝ):Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÙ³ïáõ-
ցող նե րին կամ հաս տա տութ յուն նե րին ուղղ ված ծախ սե րը (օ րի նակ՝ ջրա մա տա կա րար ման կամ հա սա-
րա կա կան տրանս պոր տի ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող նե րին վճար վող սուբ սի դա վոր ման գու մար նե րը 
¨³ÛÉÝ)¨ëÝ»ñé³í³Í»Ý³ÛëËÙµáõÙ:

Հան րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սերª օ րի նակ՝ պե տա կան կա ռա վար ման, պաշտ պա նութ յան, անվ տան-
գութ յան, ֆի զի կա կան են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման (օ րի նակ` ճա նա պարհ նե րի, է լեկտ րա կա-
Û³ÝÝ»ñÇ¨³ÛÉÝÇÏ³éáõóÙ³Ý)·ÍáíÍ³Ëë»ñÁÝ»ñ³éí³Í»Ý³ÛëËÙµáõÙ:

Ե րե խա նե րին ãվե րա բե րող ծախ սերª »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ¨ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ã³éÝãíáÕ Ï³Ù
անն շան չա փով առնչ վող ծախ սեր (օ րի նակ՝ տա րեց նե րի ինս տի տու ցիո նալ խնամ քի գծով ծախ սեր):

բ/ Ըստ ե րե խա յի հիմ նա րար ի րա վունք նե րի խմբե րիª ·áÛ³ï¨Ù³Ý,½³ñ·³óÙ³Ý,å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý¨
մաս նակ ցութ յան ի րա վունք նե րի ի րաց ման գծով ծախ սեր:

·/Àëïï³ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇ¨ë»éÇª 0-2 տա րե կան ե րե խա նե րը կազ մում են ե րե խա նե րի ընդ հա նուր 
Ãí³ù³Ý³ÏÇßáõñç18%-Á,3-5ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÁª18%-Á,6-9ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÁªßáõñç23%-Á,10-14¨15-18
ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÁ(¹»é³Ñ³ëÝ»ñ)ª40%-Á:ê»é³ÛÇÝÑ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁÑ»ï¨Û³ÉÝ¿ª³ÕçÇÏÝ»ñÁÏ³½-
մում են ե րե խա նե րի ընդ հա նուր թվա քա նա կի 52%-ը, իսկ տղա նե րը՝ 48%-ը:

4. ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ¨¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇÝáõÕÕí³Í(¨Ñû·áõï»ñ»Ë³Ý»ñÇÏ³ï³ñíáÕ)Í³Ëë»ñÇáñáß³ÏÇ
    մաս նա բա ժին կազ մող ա նուղ ղա կի ծախ սե րի կշռա յին գոր ծա կից նե րի ո րո շում: 

5. Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի վեր լու ծութ յուն, ցու ցա նիշ նե րի հաշ վար կում, 

Ý»ñ³éÛ³É»ñ»Ë³Ý»ñÇÃÇñ³Ë³íáñÙ³ÝÑ³Ù³ÃÇíÁ(ï»ëµ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁëïáñ¨):

6. Հիմ նա կան շա հագր գիռ կող մե րի հետ արդ յունք նե րի վա վե րա ցում:

7. Ե-ՀԾԳ -ի արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ հաշ վետ վութ յան մշա կում՝ քա ղա քա կա նութ յուն նե րի մշակ ման 
    վե րա բեր յալ ա ռա ջար կութ յուն նե րով:

Տվյալ նե րի հի ման վրա ա ռա ջարկ վում է կի րա ռել ե րե խա նե րի թի րա խա վոր ման եր կու հա մա թիվ, ո րոնց մի ջո ցով 
կա րե լի է ա ռանց դժվա րութ յան պար զել, թե արդ յոք հան րա յին ծախ սե րը ե րե խա յա մետ են, այ սինքն՝ արդ յո±ք 
Ñ³Ýñ³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÝáõÕÕí³Í»Ý»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ¨áñù³Ýáí»Ý¹ñ³ÝùÑ³Ù³ã³÷µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁÝ¹Ñ³ÝáõñÃí³-
քա նա կում ե րե խա նե րի մաս նա բաժ նին: Ե րե խա նե րի թի րա խա վոր ման հա մա թիվ (1)-ի մի ջո ցով գնա հատ վում է 
հան րա յին ծախ սե րի ընդ հա նուր ծա վա լը, իսկ ե րե խա նե րի թի րա խա վոր ման հա մա թիվ (2)-ի մի ջո ցով՝ սո ցիա լա-

ՆԵՐԴԻՐ 3. Ներ դիր 3. Հա յաս տա նում Ե-ՀԾԳ -ի գոր ծըն թա ցը
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Երևան I հունիս 2018 թ. 

(Երեխաներին ուղղված ընդհանուր ծախսեր/ընդհանուր բյուջետային ծախսեր)

(0-18 տարիքային խումբ/բնակչության ընդհանուր թվաքանակ)

(Երեխաներին ուղղված ընդհանուր ծախսեր/ընդհանուր սոցիալական ծախսեր)

(0-18 տարիքային խումբ/բնակչության ընդհանուր թվաքանակ)

ԵԹՀ (1)=

ԵԹՀ (2)=

կան ծախ սե րի ընդ հա նուր ծա վա լը: Մե կը (1) գե րա զան ցող ար ժե քի դեպ քում հա մար վում է, որ ծախ սերն ու նեն 
ե րե խա յա մետ §շե ղու մ¦:

Ե-ՀԾԳ  մե թո դա բա նութ յան մի ջո ցով ծախ սե րի վեր լու ծութ յան գոր ծըն թա ցի սահ մա նա փում նե րը հիմ նա կա նում 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í¿»Õ»ÉÑ³ë³Ý»ÉÇå³ßïáÝ³Ï³ÝíÇ×³Ï³·ñ³Ï³ÝïíÛ³ÉÝ»ñÇßñç³Ý³ÏÇ¨Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý
³ëïÇ×³ÝÇ(ûñÇÝ³ÏªµÛáõç»ÇïíÛ³ÉÝ»ñÇï³ñ³Íù³ÛÇÝµ³ßËÙ³ÝÏ³Ùß³Ñ³éáõÝ»ñÇï³ñÇù³ÛÇÝ¨ë»é³ÛÇÝÏ³½
մի) սահ մա նա փա կում նե րով:

 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ.

Բնակ ãութ յուն 

´նակ չութ յան ընդ հա նուր թվա քա նակ, հա զար մարդ (տա րե կան մի ջին)* 3,150.6 3,022.0 3,013.8 3,004.6

ºñ»Ë³Ý»ñÇ¨¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ(0-18ï³ñ»Ï³Ý)Ãí³ù³Ý³Ï,Ñ³½³ñÙ³ñ¹* 711.8 693.3 691.9 690.1

ºñ»Ë³Ý»ñÇ¨¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ(0-18ï³ñ»Ï³Ý)Ãí³ù³Ý³Ï,Ñ³ñ³µ»-
րութ յու նը բնակ չութ յան ընդ հա նուր թվա քա նա կի նկատ մամբ՝ տո կոս

22.6% 22.9% 23.0% 23.0%

Հար կաբ յու ջե տա յին հատ ված

Հա մախմբ ված բյու ջեի ծախ սեր, մլրդ ՀՀ դրամ 1,037.1 1,170.6 1,268.8 1,444.0

Հա մախմբ ված բյու ջեի սո ցիա լա կան ծախ սեր, մլրդ ՀՀ դրամ 508.6 512.2 588.3 657.8

Սո ցիա լա կան ծախ սեր, տո կոս՝ ընդ հա նուր բյու ջեի նկատ մամբ 49.0% 43.8% 46.4% 45.7%

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սեր5 (մլրդ ՀՀ դրամ)

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ընդ հա նուր հան րա յին ծախ սեր (նե րառ յալ հան-
րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սե րը) (ան վա նա կան ար տա հայ տութ յամբ)

313.4 345.5 367.5 404.8

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ընդ հա նուր հան րա յին ծախ սեր (նե րառ յալ հան-
րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սե րը) (2012 թվա կա նի հաս տա տուն գնե րով)

313.4 325.8 336.1 356.5

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ընդ հա նուր հան րա յին ծախ սեր (ա ռանց 
հան րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սե րի) (ան վա նա կան)

201.9 219.9 223.8 241.5

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ընդ հա նուր հան րա յին ծախ սեր (ա ռանց հան րա-
յին բա րիք նե րի գծով ծախ սե րի) (2012 թվա կա նի հաս տա տուն գնե րով)

201.9 207.4 204.7 212.7

Ե րե խա նե րին ուղղ ված սո ցիա լա կան ծախ սեր (նե րառ յալ հան րա յին 
բա րիք նե րի գծով ծախ սե րը) 

181.7 186.0 207.8 220.6

Ե րե խա նե րին ուղղ ված սո ցիա լա կան ծախ սեր (ա ռանց հան րա յին 
բա րիք նե րի գծով ծախ սե րի)

175.5 180.6 202.1 212.3

êïáñ¨³ÕÛáõë³ÏáõÙ³Ù÷á÷áí³Í»Ýº-ÐÌ¶-Ç³ñ¹ÛáõÝùáõÙëï³óí³ÍïíÛ³ÉÝ»ñÁ,áñáÝùÝ»ñÏ³Û³óÝáõÙ»Ý2012-
2015 թվա կան նե րին ՀՀ  կա ռա վա րութ յան կող մից ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րը՝ հան րա յին ծախ սե րի ամ բողջ 
ծա վա լի նկատ մամբ:

Հա յաս տա նում ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի 
վեր լու ծութ յան հիմ նա կան արդ յունք նե րը

5Հիմք ընդունելով այն ենթադրությունը, որ երեխաները հանրային բարիքներից օգտվում են բնկաչության մնացած մասի հետ համամասնորեն, 
երեխաներին ուղղված ծախսերի մասնաբաժինը հանրային բարիքների գծով ծախսերի ընդհանուր ծավալում հաշվարկվել է՝ հիմք ընդունելով 
երեխաների մասնաբաժինը (23%) բնակչության ընդհանուր թվաքանակում: Համեմատության համար՝ երեխաներին ուղղված ծախսերը, 
ցուցանիշները և երեխաների թիրախավորման համաթվերը ներկայացված են ինչպես հանրային բարիքների գծով ծախսերի ներառմամբ, 
այնպես էլ առանց այդ ծախսերի:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ.

òու ցա նիշ ներ

Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սեր (նե րառ յալ հան րա յին 
բա րիք նե րի գծով ծախ սե րը), հա րա բե րութ յու նը բյու ջե տա յին ծախ սե րի 
ամ բողջ ծա վա լի նկատ մամբ՝ տո կոս

30.2% 29.5% 29.0% 28.0%

Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սեր (ա ռանց հան րա յին 
բա րիք նե րի գծով ծախ սե րի), հա րա բե րութ յու նը բյու ջե տա յին ծախ սե րի 
ամ բողջ ծա վա լի նկատ մամբ՝ տո կոս

19.5% 18.8% 17.6% 16.7%

Սո ցիա լա կան ո լորտ նե րում ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սեր 
(նե րառ յալ հան րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սե րը), հա րա բե րութ յու նը 
սո ցիա լա կան ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի նկատ մամբ՝ տո կոս

35.7% 36.3% 35.3% 33.5%

Սո ցիա լա կան ո լորտ նե րում ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սեր 
(ա ռանց հան րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սե րի), հա րա բե րութ յու նը 
սո ցիա լա կան ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի նկատ մամբ՝ տո կոս

34.5% 35.3% 34.4% 32.3%

Ե րե խա նե րի թի րա խա վոր ման հա մա թիվ

Ընդ հա նուր ծախ սե րի մա սով ե րե խա նե րի թի րա խա վոր ման հա մա թիվ 
(1) (նե րառ յալ հան րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սե րը)

1.34 1.29 1.26 1.22

Ընդ հա նուր ծախ սե րի մա սով ե րե խա նե րի թի րա խա վոր ման հա մա թիվ 
(1) (ա ռանց հան րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սե րի)

0.86 0.82 0.77 0.73

Սո ցիա լա կան ծախ սե րի մա սով ե րե խա նե րի թի րա խա վոր ման հա մա թիվ 
(2) (նե րառ յալ հան րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սե րը)

1.33 1.30 1.22 1.14

Սո ցիա լա կան ծախ սե րի մա սով ե րե խա նե րի թի րա խա վոր ման հա մա թիվ 
(2) (ա ռանց հան րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սե րի)

1.33 1.30 1.22 1.14

Աղբ յու րը՝ Խորհր դա տո ւի հաշ վարկ ներ՝ ըստ ՀՀ  ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան, ճյու ղա յին 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¨ÐÐìÎïíÛ³ÉÝ»ñÇ:
*§Ð³Û³ëï³ÝÇÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³ÝÅáÕáí³Íáõ¦(2012,2013,2014,2015¨2016Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÑñ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ):

1. Â»¨2012Ãí³Ï³ÝÇóëÏë³Í³ñÓ³Ý³·ñí»É¿ÁÝ¹Ñ³
նուր հան րա յին ծախ սե րի ա×, դրանք հա մա մաս նո րեն 
ãեն ուղղ վել ե րե խա նե րին: Ընդ հա նուր ծախ սե րի հա-
մե մատ՝ ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սերն ա վե լի դան-
¹³Õ ï»Ùå»ñáí »Ý ³×»É, Ã»¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝ³ÏãáõÃ-
յան թվա քա նա կում ե րե խա նե րի տե սա կա րար կշի ռը չի 
փո փոխ վել: Փաս տո րեն, ե րե խա նե րին ուղղ ված հան-
ñ³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÁÝí³½»É»ÝÃ»՛ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÍ³Ëë»ñÇ¨
թե՛ սո ցիա լա կան ծախ սե րի հա մե մատ:

ա) ¸³»ñ¨áõÙ¿»ñ»Ë³Ý»ñÇÃÇñ³Ë³íáñÙ³ÝÑ³-
մա թիվ (1)-ից (ընդ հա նուր հան րա յին ծախ սե րի մա-
ëáí) ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÃÇñ³Ë³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ÃÇí
(2)-ից (սո ցիա լա կան ծախ սե րի մա սով): Ծախ սե րի 
(նե րառ յալ հան րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սե րը) 
վե րա բեր յալ առ կա տվյալ նե րի հի ման վրա՝ ե րե-
Ë³Ý»ñÇ ÃÇñ³Ë³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ãí»ñ (1)-Á ¨ (2)-Á
ցույց են տվել ծախ սե րի փոքր-ինչ ե րե խա յա մետ 
§շե ղու մ¦, սա կայն վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում 
այդ հա մաթ վե րի հա րա բե րակ ցութ յան ցու ցա նի-
շը նվա զել է: Դա պայ մա նա վոր ված է այն հան գա-
Ù³Ýùáí,áñÃ»¨Í³Ëë»ñÝ³Ýí³Ý³Ï³Ý¨Çñ³Ï³Ý

ար տա հայ տութ յամբ ա ճել են, սա կայն ե րե խա նե րին 
ուղղ ված ծախ սե րի տե սա կա րար կշի ռը ծախ սե րի 
ամ բողջ ծա վա լում նվա զել է: Նշվա ծի արդ յուն քում 
ա ճել են այն ո լորտ նե րին ուղղ ված ծախ սե րը, ո րոնք 
չեն կա րող հա մա մաս նո րեն բաշխ վել ե րե խա նե րին, 
օ րի նակ՝ կեն սա թո շակ նե րի գծով ծախ սե րը:

բ) Ծախ սե րի (ա ռանց հան րա յին բա րիք նե րի գծով 
ծախ սե րի) վե րա բեր յալ առ կա տվյալ նե րի հի ման 
վրա՝ ընդ հա նուր հան րա յին ծախ սե րը ցույց են տվել 
փոքր-ինã մե ծա հա սակ նե րին միտ ված §շե ղու մ¦, 
մինչ դեռ սո ցիա լա կան ծախ սե րը շա րու նա կել են 
ան փո փո խող մնալ՝ պայ մա նա վոր ված սո ցիա լա կան 
ո լորտ նե րին ուղղ ված հան րա յին բա րիք նե րի գծով 
ծախ սե րի շատ փոքր տե սա կա րար կշռով:

2. Ե րե խա նե րին ուղղ ված ընդ հա նուր ծախ սե րի կե սից 
³í»ÉÇÝÏ³½ÙáõÙ»ÝÏñÃáõÃÛ³Ý,ëáóÇ³É³Ï³Ýå³ßï
å³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ·Íáí Í³Ëë»ñÁ:
2012¨2015Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇïíÛ³ÉÝ»ñÁóáõÛó»Ýï³ÉÇë,
որ ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լում 
կրթութ յան գծով ծախ սե րի մաս նա բա ժի նը կազ մել է 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 34.7% ¨ 31.6%, ëáóÇ³É³-

Ե-ՀԾԳ տվ յալ նե րի վեր լու ծութ յան արդ յուն քում ստաց վել են 
Ñ»ï¨Û³ÉÑÇÙÝ³Ï³Ý³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁª
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կան պաշտ պա նութ յան գծով ծախ սե րի մաս նա բա ժի նը՝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ12.7%¨12.2%,ÇëÏ³éáÕç³-
պա հութ յան գծով ծախ սե րի նը՝ հա մա պա տաս խա նա-
µ³ñ8.4%¨8.3%:

3. àõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõÕÕ
ված ընդ հա նուր ծախ սե րի ա վե լի քան 43%-ը: 2012 ¨
2015 թվա կան նե րի տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ ե րե-
խա նե րին ուղղ ված ընդ հա նուր ծախ սե րի մեջ ուղ ղա կի 
ծախ սե րը Ï³½Ù»É »ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ49%¨
43%: Ա նուղ ղա կի ծախ սե րը(ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ¨ÍÝáÕÝ»-
րին թի րա խա վո րող) 2015 թվա կա նին կազ մել են մոտ 
6%՝ 2012 թվա կա նի 7%-ի հա մե մատ, իսկ ընդ լայն ված 
ծախ սե րը 2012 Ãí³Ï³ÝÇ 9%-Ç Ñ³Ù»Ù³ï³×»É »Ý ¨
2015 թ. կազ մել են 11%: Հ³Ýñ³ÛÇÝµ³ñÇùÝ»ñÇ¨Í³
ռա յութ յուն նե րի գծով ծախ սե րը 2015 թ. կազ մել են 
ե րե խա նե րին ուղղ ված ընդ հա նուր ծախ սե րի մոտ 40%, 
ներ կա յաց նե լով աճ 2012 թ. 36%-ի հա մե մատ: 

4. îÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ½³ñ·³ó
Ù³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý (îÐ¼Î)ÏáÕÙÇóëáóÇ³É³Ï³Ý
ո լորտ նե րին ուղղ ված ծախ սե րի մի ջին մա կար դա կի 
հա մե մատª Հա յաս տա նում նշված ո լորտ նե րին ուղղ-
ված ծախ սե րի մա կար դա կը ցածր ¿: 2015 թ. կրթութ-
յան գծով պե տա կան ծախ սե րի մա կար դա կը կազ մել է 
հա մա խառն ներ քին արդ յուն քի (ՀՆԱ) 2.9%-ը՝ ՏՀԶԿ -ի 
կող մից կրթութ յան գծով կա տար ված ծախ սե րի 5.3%-ի 
հա մե մատ, ա ռող ջա պա հութ յան գծով պե տա կան ծախ-
սե րի մա կար դա կը՝ 1.7%՝ ՏՀԶԿ -ի կող մից ա ռող ջա պա-
հութ յան գծով կա տար ված ծախ սե րի 6.4%-ի հա մե մատ, 
իսկ սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան գծով պե տա կան 
ծախ սե րի մա կար դա կը՝ 7.7%-ը՝ ՏՀԶԿ -ի կող մից սո ցիա-
լա կան պաշտ պա նութ յան գծով կա տար ված ծախ սե-
ñÇ15.7%-ÇÑ³Ù»Ù³ï:2015Ã.³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý¨
կրթութ յան գծով հա մախմբ ված բյու ջեի մաս նա բա ժի նը 
(որ պես ՀՆԱ-ի տո կոս) նվա զել է, ընդգ ծե լով ԵԻԿ կո մի-
տեի ա ռա ջար կութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հրա տա-
պութ յու նն` այդ ո լորտ նե րում հատ կա ցում նե րը ա վե-
լաց նե լու վե րա բեր յալ: 

5. Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի մեծ մասն 
áõÕÕí»É¿·áÛ³ï¨Ù³Ý(ÙáïÙ»Ï»ññáñ¹Á),½³ñ·³óÙ³Ý
(³í»ÉÇ ù³Ý Ù»Ï »ññáñ¹Á) ¨ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý (Ùáï
18%-ը) ի րա վունք նե րի ի րաց մա նը, իսկ մաս նակ ցութ յան 
ի րա վուն քի ի րաց մա նը բա Åին ¿ ըն կել միայն մոտ 1%-ը: 
ê³íÏ³ÛáõÙ ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇ¨ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ Ù³ëÝ³Ï-
ցութ յան ի րա վուն քի ի րա ցու մը խթա նե լու նպա տա կով 
ա վե լի շատ ծախ սեր կա տա րե լու ան հե տաձ գե լի անհ-
րա ժեշ տութ յան մա սին, ին չը կնպաս տի վեր ջին նե րիս 
ëáóÇ³É³Ï³Ý Ý»ñ³éÙ³ÝÝ áõ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ¨ Ïû·ÝÇ
դառ նալ հա սա րա կութ յան լիի րավ ան դամ ներ: Ծախ սե-
րի մոտ 15.0%-ը (հիմ նա կա նում հան րա յին կա ռա վար-
ման գծով ծախ սե րը) չի բաշխ վել ըստ ե րե խա նե րի չորս 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝÇñ³íáõÝùÝ»ñÇËÙµ»ñÇ¨¹³ë³Ï³ñ·í»É ¿

որ պես §Ընդ հա նուր բնույ թի/Չդա սա կարգ վա ծ¦ ծախս: 

6. Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սերն ըստ տար բեր տա-

ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇµ³ßË»Éáíªå³ñ½¿¹³éÝáõÙ,áñí³Õ

ման կութ յան շրջա նում ե րե խա նե րին ուղղ ված բա վա-

րար ãա փով ներդ րում ներ ãեն ի րա կա նաց վում: Ե թե 

0-1¨6-18ï³ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇ»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³Í

ծախ սե րը հա մա մաս նա կան կամ փոքր-ինչ բարձր են 

ե րե խա նե րի ընդ հա նուր թվա քա նա կում նշված խմբե րի 

մաս նա բաժ նից, ա պա 1-5 տա րի քա յին խմբի ե րե խա նե-

րին բա ժին է ընկ նում հա մա մաս նո րեն ա վե լի քիչ բյու-

ջե տա յին հատ կա ցում նե րի ծա վալ: Այս մա սին վկա յում 

են, ի թիվս այլ նի, երկ րի ողջ տա րած քում նա խադպ րո-

ó³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ó»ñ»Ï³ÛÇÝ ËÝ³ÙùÇ

կենտ րոն նե րի պա կա սը: Հաշ վի առ նե լով, որ նա խադպ-

րո ցա կան կրթութ յան ա պա հո վու մը հա մայնք նե րի ի րա-

վա սութ յան շրջա նա կում ¿, իսկ հա մայնք նե րը, որ պես 

կա նոն, բա վա րար մի ջոց ներ ãու նեն, ա ռա ջա նում ¿ պե-

տա կան բյու ջեից ýի նան սա վոր ման ծա վալ նե րը մե ծաց-

Ý»Éáõ¨/Ï³ÙÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝÙ³Ï³ñ¹³ÏáíÝ³Ë³¹åñá

ցա կան կրթութ յան ա պա հով ման ծախ սարդ յու նա վետ 

մո դել ներ գտնե լու անհ րա Åեշ տութ յուն:

ա) Ա ռող ջա պա հութ յունª ծախ սե րի մոտ 37%-ն  ուղղ-

ված է 0-1 (2012 թվա կա նին՝ 29.8%, իսկ 2015 թվա-

Ï³ÝÇÝª 28.9%) ¨ 1-2 (2012 Ãí³Ï³ÝÇÝª 8.7%, ÇëÏ

2015 թվա կա նին՝ 9.0%) տա րի քա յին խմբե րի ե րե-

խա նե րին, իսկ ծախ սե րի մնա ցած մա սը քիչ թե շատ 

հա վա սա րա չափ բաշխ վում է մնա ցած տա րի քա յին 

ËÙµ»ñÇÙÇç¨:

բ) Կրթութ յունª ծախ սե րի մեծ մասն ուղղ ված է 6-9, 

10-14¨15-17ï³ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇ»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ¨

Ñ³í³ë³ñ³ã³÷µ³ßËí³Í¿Ýñ³ÝóÙÇç¨:

c. Սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յունª սո ցիա լա կան 

պաշտ պա նութ յան գծով ե րե խա նե րին ուղղ ված 

ծախ սե րի 40-45%-ը բաշխ ված է 0-1 (2012 թվա կա-

ÝÇÝª26.8%,ÇëÏ2015Ãí³Ï³ÝÇÝª38.4%)¨1-2(2012

թվա կա նին՝ 11.0%, իսկ 2015 թվա կա նին՝ 8.8%) տա-

ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇÙÇç¨:

7. Բյու ջեի կա տա րո ղա կան ցու ցա նիշ նե րը բա րե լավ-

վել ենª ընդ հա նուր առ մամբ ա պա հո վե լով հան րա յին 

ýի նանս նե րի կա ռա վար ման ա վե լի բարÓր արդ յու նա-

վե տութ յուն: Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի մա սով 

բյու ջեի կա տա րո ղա կան ցու ցա նի շը 2012 թ. կազ մել 

է 92.9%: ´ո լոր ո լորտ նե րում ե րե խա նե րին ուղղ ված 

ծախ սե րի մա սով բյու ջեի կա տա րո ղա կան ցու ցա նի շը 

2015Ã.µ³ñ»É³íí»É¿¨Ï³½Ù»É99.2%:

8. ºñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÇ¨,ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë,
հան րա յին ծախ սե րի բաշխ ման ար դա րութ յան մա կար-
դա կի գնա հա տում ի րա կա նաց նե լու հա մար հար կա վոր 
են լրա ցու ցիã տվյալ ներª ըստ (ա) տա րած քա յին բաշխ-
Ù³Ý¨(µ)ß³Ñ³éáõÝ»ñÇë»é³ÛÇÝÏ³½ÙÇ: ´յու ջե տա յին 
ներ կա յիս դա սա կար գում նե րը չեն տա լիս ե րե խա նե րին 
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ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

ուղղ ված ծախ սե րի՝ ըստ տա րած քա յին բաշխ ման վեր-
լու ծութ յուն ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րութ յուն, իսկ 
գոր ծող բյու ջե տա յին փաս տաթղ թերն էլ չեն պա րու նա-
կում շա հա ռու նե րի խմբե րի սե ռա յին կազ մի վե րա բեր-

յալ տվյալ ներ: Վե րո հիշ յալ տվյալ նե րի առ կա յութ յան 
³å³ÑáíáõÙÁ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñ³Ýñ³-
ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ ¨³ñ¹³ñ Ï³ï³ñáõÙÁ
խթա նե լու հա մար:

1. ØÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ
ի րա կանց վե լիք գոր ծո ղութ յուն ներ. Ե-ՀԾԳ  արդ յունք նե-
րի հի ման վրա ներդ նել հա մա կարգ, ո րի մի ջո ցով հնա-
ñ³íáñÏÉÇÝÇÑ»ï¨»Éå»ï³Ï³ÝµÛáõç»Çó»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ
ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի կա տար ման գոր ծըն թա-
ցին, ինãն ¿լ թույլ կտա ի րա կա նաց նել ըն թա ցիկ վեր-
լու ծութ յուն ներ: Ժա մա նա կի ըն թաց քում ծախ սե րի կա-
ï³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ñ»ï¨»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ¨áñ¿µÛáõç»ÇÏ³ï³ñáÕ³Ï³ÝÇÙßï³¹Çï³ñÏÙ³Ý
գոր ծըն թա ցը բա րե լա վե լու հա մար: Պե տա կան բյու ջե-
տա յին հա մա կար գում ծախ սե րի կա տար ման գոր ծըն-
Ã³óÇÝ Ñ»ï¨»Éáõ ³Û¹åÇëÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ùµ
հնա րա վոր կլի նի պար բե րա բար ստա նալ ե րե խա նե րին 
ուղղ ված ծախ սե րի վե րա բեր յալ տվյալ ներ:

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի վե րա բեր յալ 
տվյալ նե րը կա րող են նպաս տել ծրագ րա յին բյու-
ջե տա վոր ման հա մա կար գի ներդր մա նը՝ օգ նե լով 
ա վե լի լավ հա մադ րել քա ղա քա կա նութ յուն նե րով 
ամ րագր ված նպա տակ ներն ու արդ յունք նե րը կա-
տար վող բյու ջե տա յին հատ կա ցում նե րի հետ: 

2019թ. ծրագ րա յին բյու ջե տա վոր ման հա մա կար-
գին ան ցու մը հնա րա վո րութ յուն կտա բյու ջեի մշտա-

դի տարկ մա նը (նե րառ յալ ի րա կան ժա մա նա կում 
Ùßï³¹Çï³ñÏáõÙÁ) ¨ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùß³Ï-
մանն առնչ վող այլ գոր ծըն թաց նե րին զու գա հեռ 
Ý³¨Çñ³Ï³Ý³óÝ»É»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³Í¨·»Ý¹»-
րա յին բյու ջե տա վո րում (ո րին ներ կա յումս ա ջակ ցում 
է ԵՄ-ն): Այս ա մե նը պետք է դի տար կել որ պես բա-
րե փո խում նե րի մի փա թեթ, ո րը կա ռա վա րութ յա նը 
հնա րա վո րութ յուն կտա ստա նալ բյու ջեի վե րա բեր-
յալ տա րան ջատ ված տվյալ ներ, ինչն էլ կա պա հո վի 
բյու ջե տա յին մի ջոց նե րի կա ռա վար ման թա փան ցի-
ÏáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ µ³ñÓñ
մա կար դակ:

Ե-ՀԾԳ  գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման հա մար պետք է 
պա տաս խա նա տու լի նի ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
ի րաց ման հա մար պա տաս խա նա տու նա խա րա րութ-
յու նը կամ հա մա կար գող մար մի նը (օ րի նակ՝ Ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ազ գա յին 
հանձ նա ժո ղո վը)՝ ՀՀ  ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան 
Ñ»ïÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùµ¨ËáñÑñ¹³Ïó»ÉáíÑ³-
մա պա տաս խան ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի 
(հիմ նա կա նում սո ցիա լա կան ո լոր տը ներ կա յաց նող 
ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի) հետ:

Ա ռա ջար կութ յուն ներ 

ÐÇÙÝí³ÍÉÇÝ»Éáíº-ÐÌ¶Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ýíñ³ªÑ³Ù³Ï³ñ·Áå»ïù¿³å³ÑáíÇÑ»ï¨Û³É·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
կա տա րե լու հնա րա վո րութ յուն.

1.Ու սում նա սի րել/Սքրի նինգ ի րա կա նաց նել ծրագ րե րը, նա խագ ծե րը կամ մի ջո ցա ռում նե րը՝ 
նպա տակ ու նե նա լով ա ռանձ նաց նել նրանք, ո րոնք ուղղ ված են ե րե խա նե րին,

2. Նշագ րել ա ռանձ նաց ված ծրագ րե րի, նա խագ ծե րի կամ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման 
Ñ³Ù³ñ³ÝÑñ³Å»ßïµÛáõç»Ý»ñÁª³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇåÉ³Ý³íáñÙ³Ý¨µÛáõç»Çï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
կա ռա վար ման հա մա կար գում,

3.Ð»ï¨»Éդրանց կա տար մա նը բյու ջե տա յին ողջ շրջա փու լի  ըն թաց քում, 

4. Հա վա քագ րել ¨í»ñÉáõÍ»Éëï³óí³ÍïíÛ³ÉÝ»ñÁ,

5. Մշա կել »ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍµÛáõç»ï³íáñÙ³Ý¨Í³Ëë»ñÇí»ñ³µ»ñÛ³ÉÑ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñªáñå»ë
µÛáõç»ï³ÛÇÝ¨ýÇÝ³Ýë³Ï³ÝÁÝÃ³óÇÏÑ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÙÇÙ³ë,Ý»ñ³éÛ³ÉÑ³í»ÉÛ³Éí»ñÉáõÍ³Ï³Ý
հաշ վետ վութ յուն նե րի տես քով:

ºñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÇÝÑ»ï¨»ÉáõÑ³Ù³Ï³ñ·Çû·ï³Ï³ñáõÃÛ³Ý¨³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý³é³í»É³
գույն մա կար դակն ա պա հո վե լու հա մարª նշագր ված ծախ սե րի դա սա կար գու մը կա րե լի ¿ ի րա կա նաց նել ե րե խա-
Ý»ñÇß³Ñ»ñÇå³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝáõÕÕí³Íå»ï³Ï³ÝÏ³ñ¨áñù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,ûñÇÝ³Ïªºñ»Ë³Ý»ñÇ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇå³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý³½·³ÛÇÝé³½Ù³í³ñ³Ï³ÝÍñ³·ñÇÑÇÙ³Ýíñ³:

ՆԵՐԴԻՐ 4. Ü»ñ¹Ý»ÉÑ³Ù³Ï³ñ·,áñÁÃáõÛÉÏï³å³ñµ»ñ³µ³ñÑ»ï¨»É»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÇÝ



17

Երևան I հունիս 2018 թ. 

2. øա նի դեռ ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի գնա-
հատ ման գոր ծըն թա ցը կա ռու ցա կարգ ված (ինս տի-
տու ցիո նա լաց ված) ã¿, կրկնել Ե-ՀԾԳ  ողջ գոր ծըն թա ցը 
յու րա քանã յուր 2-3 տա րին մեկ ան գամª միա Åա մա նակ 
տա րե կան կտրված քով ի րա կա նաց նե լով ըն թա ցիկ 
տվյալ նե րի հա վա քագ րում: Ե րե խա նե րին ուղղ ված 
ծախ սե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը պետք ¿ նե րառ վեն 
µÛáõç»ï³ÛÇÝ áõÕ»ñÓáõÙ ¨ å³ñµ»ñ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³
կան հաշ վետ վութ յուն նե րում (բյու ջեի կա տա րո ղա կա նի 
հաշ վետ վութ յուն)ª բա րե լա վե լու հա մար բյու ջե տա յին 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ß
վետ վո ղա կա նութ յան մա կար դա կը: 

Ա ռա ջարկ վում է պե տա կան բյու ջեի նա խագ ծի հետ 
այդ տե ղե կատ վութ յու նը ներ կա յաց նել Ազ գա յին ժո-
ղով (օ րի նակ՝ բյու ջե տա յին ու ղեր ձին կից հա վել վա-
ծի տես քով): 

Սկզբում շեշ տը կա րե լի է դնել միայն ե րե խա նե-
րին ուղղ ված ուղ ղա կի ծախ սե րի կամ միա ժա մա-
Ý³ÏáõÕÕ³ÏÇ¨³ÝáõÕÕ³ÏÇÍ³Ëë»ñÇí»ñ³µ»ñÛ³É
տվյալ նե րի վրա՝ կախ ված տվյալ նե րի հա սա նե-
լիութ յու նից:

Եվ կրկին, ծրագ րա յին բյու ջե տա վոր մանն ան ցու-
մը հնա րա վո րութ յուն կտա ներ կա յաց նել ե րե խա-
Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÇí»ñ³µ»ñÛ³ÉïíÛ³ÉÝ»ñ¨
ա ռանձ նաց ված ցու ցա նիշ ներ՝ բյու ջեի կա տա րո ղա-
կա նի մշտա դի տար կում ի րա կա նաց նե լու հա մար, 
այս պի սով նպաս տե լով հիմ նա վոր ված քա ղա քա կա-
նութ յուն ներ մշա կե լու հա մար ա վե լի ամ բող ջա կան 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇÓ̈ ³íáñÙ³ÝÁ:

3. Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի հա մա պա տաս խա-
ÝáõÃÛ³Ý,Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý¨³ñ¹³
րութ յան մա կար դա կը բա րե լա վե լու հա մարª խոր հուրդ 
է տրվում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ի րաց ման հա-

մար կաñ¨áñëáóÇ³É³Ï³ÝáÉáñïÝ»ñáõÙ(³éáÕç³å³-

հութ յան, կրթութ յան, սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան) 

ի րա կա նաց նել հան րա յին ծախ սե րի ու սում նա սի րութ-

յուն ներ, նե րառ յալ ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի 

գնա հատ ման արդ յունք նե րի վեր լու ծութ յան մեջ մատ-

Ý³Ýßí³ÍÝ³Ë³¹åñáó³Ï³ÝÏñÃáõÃÛ³Ý¨ó»ñ»Ï³ÛÇÝ

խնամ քի կեն տորն նե րի հա սա նե լիութ յան հար ցի ու-

սում նա սի րութ յու նը:

4. ºñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÇ¨,ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë,

հան րա յին ծախ սե րի բաշխ ման ար դա րութ յան մա կար-

դա կի վեր լու ծութ յուն ի րա կա նաց նե լու հա մար կա ռա-

վա րութ յու նը պետք ¿ հա վա քագ րի լրա ցու ցիã տվյալ-

ներ.

´յու ջե տա յին ծախ սե րի տա րած քա յին դա սա կարգ-

ման կի րա ռու մը հնա րա վո րութ յուն կտա ի րա կա-

նաց նել հան րա յին ծախ սե րի վեր լու ծութ յուն՝ ըստ 

տա րած քա յին բաշխ ման:

Պե տա կան ծրագ րե րի շա հա ռու նե րի հա մա կարգ-

í³ÍÑ³ßí³éáõÙÝÁëïë»é³ÛÇÝÏ³½ÙÇ¨³ÛÉËÙµ»-

րի, օ րի նակ՝ խո ցե լիութ յան խմբե րի, հնա րա վո-

րութ յուն կտա ի րա կա նաց նել ծախ սե րի բաշխ ման 

ար դա րութ յան մա կար դա կի ա ռա վել արդ յու նա վետ 

վեր լու ծութ յուն: Այս գոր ծըն թա ցը կա րե լի է ա պա-

Ñáí»É µÛáõç»ï³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ ¨ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ

ի րա կա նաց ման հա մար հա մա պա տաս խան ոչ ֆի-

նան սա կան ցու ցա նիշ ներ ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով:

Նա խա ձեռ նել ե րե խա նե րի վե րա բեր յալ տար բեր 

ïíÛ³ÉÝ»ñÇáñ³ÏÇµ³ñ»É³íÙ³Ý¨Ý»ñ¹³ßÝ³ÏÙ³Ý

ցան կա ցած այլ մի ջո ցա ռում՝ հաշ վառ ման մատ յան-

նե րի վար ման, ու սում նա սի րութ յուն նե րի ի րա կա-

Ý³óÙ³Ý¨ µÛáõç»ï³ÛÇÝ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÙß³ÏÙ³Ý

ողջ գոր ծըն թա ցում:

1.Ü³Ë³å³ïÙáõÃÛáõÝÁ¨ÑÇÙù»ñÁ

Կա ռա վա րութ յան բյու ջեն պե տա կան գե րա կա յութ յուն-
Ý»ñÇ³ñï³óáÉáõÙÝ¿,¨,Ñ»ï¨³µ³ñ,³ÛÝ,Ã»µÛáõç»Çó
áñù³Ý ÙÇçáóÝ»ñ »Ý áõÕÕíáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ¨ ¹»é³
հաս նե րին, վկա յում ¿ ե րե խա նե րի ի րա վունք ներն ի րա-
կա նաց նե լու` կա ռա վա րութ յան ստանÓ նած հանÓ նա-
ռութ յան մա սին: ´ո լոր ե րե խա նե րի բո լոր ի րա վունք-
Ý»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿, Ã» áñù³Ýáí
»Ý µ³í³ñ³ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý oñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ¨
քա ղա քա կա նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, ինչ-
å»ë Ý³¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
ուղ ղութ յամբ աշ խա տող կա ռույց նե րին տրա մադր-
վող մի ջոց նե րը: Մյուս կող մից, ե թե հատ կա ցում ներն 
ան բա վա րար են, կենտ րո նավ ցած են ա վե լի բա րե կե-

ցիկ խմբե րի վրա կամ օգ տա գործ վում են ա նարդ յու նա-
í»ïáñ»Ý, µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ, ¨ Ñ³ïÏ³å»ëª ³é³í»É
Ëáó»ÉÇÝ»ñÁ,»ÝÃ³ñÏíáõÙ»Ý·áÛ³ï¨»Éáõ¨½³ñ·³Ý³-
Éáõ, ëáíáñ»Éáõ, µéÝáõÃÛáõÝÇó¨ ß³Ñ³·áñÍí»Éáõó½»ñÍ
լի նե լու, անվ տանգ ու մա քուր մի ջա վայ րում ապ րե լու 
¨ ÏÛ³ÝùáõÙ Ñ³í³ë³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³-
Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»éáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨
ծրագ րե րին հա սա նե լիութ յու նը կորց նե լու ռիս կին: Մի-
ջոց նե րի սղութ յամբ պայ մա նա վոր ված՝ կա ռա վա րութ-
յու նը պետք է կա յաց նի ե րե խա նե րին ուղղ ված ներդ-
րում նե րի կա տար մանն ա ռաջ նա հեր թութ յուն տա լու 
í»ñ³µ»ñÛ³Éù³Õ³ù³Ï³ÝáñáßáõÙ¨³Û¹Ñ³ñóáõÙ·Ý³
³ÝÑñ³Å»ßï÷áË½ÇçáõÙÝ»ñÇ, ÇÝãå»ëÝ³¨³Û¹Ýå³-

1.1 Միջազգային համաձայնագրերից բխող հիմքերը
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

տա կով կենտ րո նա ցնի հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ, 
այդ թվում՝ ա ջակ ցի զար գաց ման ծրագ րե րին: 

ՄԱԿ-ի §Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սի ն¦ կոն վեն ցիա-
յի (ԵԻԿ) հա մա Óայն, ո րը ՀՀ  կա ռա վա րութ յու նը վա-
վե րաց րել ¿ 1993 թվա կա նին, ե րե խա նե րին ուղղ ված 
ներդ րում ներ կա տա րե լը կա ռա վա րութ յան պար տա վո-
րութ յունն ¿: ԵԻԿ-ը նա խա տե սում է բո լոր ե րե խա նե րի 
կրթութ յան, ա ռող ջութ յան, անհ րա ժեշտ կեն սա մա կար-
դա կի, սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րին հա սա նե-
ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ÏáÕÙÝ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó áõ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ù»-
կու սաց վա ծութ յու նից զերծ կյան քի ի րա վուն քը, ինչ պես 
Ý³¨ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ß³ï ³ÛÉ Çñ³-
վունք ներ: Այն սահ մա նում է Մաս նա կից պե տութ յուն նե-
ñÇå³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¨Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ³é³ç³ñ-
կութ յուն ներ առ այն, թե ինչ պես կա րե լի է ի րա կա նաց-
նել կոն վեն ցիա յում ամ րագր ված բո լոր ի րա վունք նե րը, 
¨Ñ³ïÏ³å»ëªËáó»ÉÇÇñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ·ïÝíáÕ»ñ»-
խա նե րի ի րա վունք նե րը: ԵԻԿ-ի 4-րդ  հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ կա ռա վա րութ յուն նե րը պար տա վոր են ձեռ նար-
կել անհ րա ժեշտ բո լոր մի ջոց նե րը §ի րենց տրա մադ-
րութ յան տակ ե ղած ռե սուրս նե րի ա ռա վե լա գույն չա փի 
¨, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³-
գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րու մ¦՝ բո լոր ե րե խա նե րի 
ի րա վունք նե րը ի րա կա նաց նե լու հա մար: ԵԻԿ հոդ ված 

4-ի թիվ 19 ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յու նում (2016թ.) 

ման րա մաս նո րեն խոս վում է նշված պար տա վո րութ-

յան մա սին՝ ընդգ ծե լով, որ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 

ի րաց ման նպա տա կով ի րա կա նաց վող հան րա յին բյու-

ջե տա վոր ման հիմ քում պետք է ըն կած լի նեն նպա տա-

կա յին արդ յու նա վե տութ յան, ծախ սա յին արդ յու նա վե-

ïáõÃÛ³Ý, ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý, Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý ¨ Ï³Ûáõ-

նութ յան սկզբունք նե րը (Ներ դիր 1):

Երե խա նե րի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հնա րա-

վո րութ յու նը կախ ված է հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի 

³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý¨ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¹ñ³Ýó

ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇó: Â»¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³-

մար ո րակ յալ կրթութ յուն, ըն տա նե կան մի ջա վայր կամ 

պաշտ պա նութ յուն ա պա հո վե լու պար տա վո րութ յուն-

նե րը կա րող են ամ րագր վել ազ գա յին օ րենսդ րութ յամբ 

¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáí, ³Û¹ å³ñï³íá-

րութ յուն նե րը հա մա պա տաս խան բյու ջե նե րով հստակ 

ծրագ րե րի վե րա ծե լու գոր ծըն թա ցը, մի ջոց նե րի խիստ 

սահ մա նա փակ լի նե լու պայ ման նե րում, կա րող է դժվար 

լի նել: Ե րե խա նե րի պա րա գա յում այս գոր ծըն թա ցի 

¹Çï³ñÏáõÙÁÏ³ñ¨áñ¿,ù³ÝÇáñù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý

¨ µÛáõç»ï³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÁ, ëáíá-

րա բար, չու նեն ձայ նի ի րա վունք: 

Նպա տա կա յին արդ յու նա վե տութ յան սկզբուն քը են թադ րում է, որ ե րե խա նե րին ուղղ ված ցան կա ցած ի րա կա-
նաց վող քա ղա քա կա նութ յուն, օ րենսդ րութ յուն կամ ծրա գիր պետք է ծա ռա յի ե րե խա յի բա րե կե ցութ յան բա-
ñ»É³íÙ³Ý ¨ »ñ»Ë³ÛÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³óÙ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÇÝ:
Ð»ï¨³µ³ñ,»ñ»Ë³Ý»ñÇÑ³Ù³ñ É³í³·áõÛÝ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÑ³ëÝ»ÉáõÝå³ï³Ïáí³ÝÑñ³Å»ßï¿·Ý³Ñ³ï»É
բյու ջեի ծախ սե րը: 

Ì³Ëë³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
Íñ³·ñ»ñÁå»ïù¿Í³Ëë»ñÇÏ³ï³ñÙ³Ýï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ÉÇÝ»Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï¨áõÕÕí³ÍÉÇÝ»Ý»ñ»Ë³Ý»ñÇ
ի րա վունք նե րը հար գե լուն ու պաշտ պա նե լուն: 

Ար դա րութ յան սկզբուն քը են թադ րում է, որ հան րա յին մի ջոց նե րը պետք է ուղղ ված լի նեն ե րե խա նե րի բո լոր 
ËÙµ»ñÇÝª³é³Ýóáñ¨¿Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý:

Կա յու նութ յան սկզբուն քը են թադ րում է, որ ան դամ պե տութ յուն նե րը պետք է ա պա հո վեն ե րե խա նե րի ի րա-
íáõÝùÝ»ñÇÇñ³óÙ³ÝÝáõÕÕí³Íù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¨Íñ³·ñ»ñÇå³ïß³×Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝáõß³ñáõÝ³-
կա կա նութ յու նը՝ կրճա տո ղա կան մի ջո ցա ռում նե րի հնա րա վո րութ յան քննարկ մանն անդ րա դառ նա լով միայն 
տնտե սա կան ճգնա ժա մե րի դեպ քում:

ՆԵՐԴԻՐ 1. Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ի րաց ման նպա տա կով հան րա յին բյու ջե տա վո րում
 ի րա կա նաց նե լու վե րա բեր յալª ԵԻԿ թիվ 19 ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յու նը

ºñ»Ë³Ý»ñÁ¨³ñ¹³ñáõÃÛ³ÝëÏ½µáõÝùÝ»ñÝÁÝÏ³Í»Ý
Ý³¨ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ (Î¼Ü) ÑÇÙ
քում: ԿԶՆ- նե րով շեշ տադր վում ¿ այն հան գա ման քը, 
áñ »ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëáóÇ³É³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý ¨
բնա պահ պա նա կան նպա տակ ներ հե տապն դե լիս ոã ոք 
ãպետք ¿ ան տես վի: Ե րե խա նե րի ի րա վունք ներն ի րա-
Ï³Ý³óÝ»Éáõ ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ýñ³Ýó Ý»ñáõÅÁ ËÃ³Ý»-

լու նպա տա կով ե րե խա նե րին ուղղ ված ներդ րում նե րի 
կա տա րումն ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ու նի նրանց 
Ï³ÛáõÝ, Ý»ñ³é³Ï³Ý ¨ Ñ³í³ë³ñ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³-
մար: Ինչ պես աս ված է ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ-ի՝ 2017 թվա կա նին 
ար ված հայ տա րա րութ յան մեջ. §աշ խար հը չի կա րող 
Ñ³ëÝ»É ¨ ãÇ Ñ³ëÝÇ Çñ ³éç¨ ¹ñí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ
գերակշիռ մասին, եթե երե խա նե րի հա տուկ կա րիք նե-
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Երևան I հունիս 2018 թ. 

ՆԵՐԴԻՐ 2. Î¼ÜÝ»ñÁ¨»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÑ³Ýñ³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÇí»ñ³µ»ñÛ³É³í»ÉÇáñ³ÏÛ³É
ïíÛ³ÉÝ»ñëï³Ý³ÉáõÑ³ñóáõÙÙÇç³½·³ÛÇÝÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý¹»ñÁ

ñÁ ã»Ý Ùßï³¹Çï³ñÏíáõÙ ¨ ã»Ý³ñÅ³Ý³ÝáõÙ³ñÓ³-
գան քի¦: Տա րան ջատ ված տվյալ նե րի առ կա յութ յու նը 
ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ու նի կա ռա վա րութ յուն-
նե րի հա մար՝ ԿԶՆ- նե րի ի րա կա նաց ման հար ցում ու նե-
ցած ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տար կում ի րա կա նաց նե լու 
¨³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÙ³ëÇÝÑ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÏ³½Ù»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:ºÆÎ-áõÙ¨Î¼Ü-Ý»ñÇÃÇñ³ËÝ»ñáõÙß³ñ³¹ñ-
ված սկզբունք ներն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված են հան-

ñ³ÛÇÝÙÇçáóÝ»ñÇÏ³é³í³ñÙ³ÝÑ»ï¨ÏñáõÙ»Ý¹ñ³
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: ºñ»Ë³Ý»ñÇ³éç¨ Í³é³ó³ÍËÝ¹Çñ-
Ý»ñÁ/Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ¨ Ýñ³Ýó
ի րա վունք նե րի ի րա ցումն ա պա հո վե լու նպատակով 
պետք է հատկացվեն բավարար ֆի նան սա կան մի ջոց-
ներ: Ա վե լին, այդ մի ջոց նե րը պետք է կա ռա վար վեն 
§³ñ¹³ñ³µ³ñ¨Ë»É³Ùïáñ»Ý¦,áñå»ë½Ç³å³Ñáí»Ý
ար ժեք փո ղի դի մաց բո լո րի հա մար: 

Ներդիր 2. 2015 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին աշ խար հի ա վե լի քան 150 երկր նե րի ա ռաջ նորդ նե րը հաս տա տե ցին Կա յուն 
½³ñ·³óÙ³ÝÝáñûñ³Ï³ñ·Á:ì»ñçÇÝÇëÝå³ï³ÏÝ¿ÙÇÝã¨2030Ãí³Ï³ÝÝ³ÙµáÕç³ßË³ñÑáõÙÝå³ëï»É½³ñ·³ó-
Ù³ÝÁ¨µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³Ý³×ÇÝ:Î¼Ü-Ý»ñÁÙÇïí³Í»Ýï³ñµ»ñáÉáñïÝ»ñÇÝ,ÇÝãåÇëÇù»ÝÏñÃáõÃÛáõÝÁ,³éáÕç³å³-
ÑáõÃÛáõÝÁ,ëáóÇ³É³Ï³Ýå³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ,½µ³Õí³ÍáõÃÛáõÝÁ,ßñç³Ï³ÙÇç³í³ÛñÇå³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ̈ ÏÉÇÙ³ÛÇ
փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վա րու մը, ո րոնք միա սին խթա նում են տնտե սա կան աճն ու զար գա ցու մը: Յու րա քանչ յուր 
նպա տա կի հիմ քում ըն կած են հստակ թի րախ ներ, ո րոնց հաս նելն այդ նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման նա խա պայ-
Ù³ÝÝ¿:Î¼Ü-Ý»ñÇ169ÃÇñ³ËÝ»ñÇó48-ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý¨47-Ý³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ýí»ñ³µ»ñáõÙ»Ý»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ:

Â»¨³ÛëÝå³ï³ÏÝ»ñÇÇñ³Ï³Ý³óáõÙÝûñ»Ýùáíë³ÑÙ³Ýí³Íå³ñï³¹Çñå³Ñ³Ýçã¿,¹ñ³Ýó³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ¿Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ½³ñ·³óÙ³Ýûñ³Ï³ñ·Á,¨¹ñ³ÝóÑ³ëÝ»ÉáõÑ³Ù³ñå»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁå»ïù¿
Ó̈ ³íáñ»ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý³½·³ÛÇÝûñ³Ï³ñ·»ñ:ºñÏñÝ»ñÁå»ïù¿Ï³ñáÕ³Ý³Ýí»ñÉáõÍ»É³Û¹Ýå³ï³ÏÝ»-
ñÇÝÑ³ëÝ»ÉáõÑ³ñóáõÙÇñ»ÝóáõÝ»ó³Í³é³çÁÝÃ³óÁ,ÇÝãÇÑ³Ù³ñÏå³Ñ³ÝçíÇÑ³í³ù³·ñ»ÉÃ³ñÙïíÛ³ÉÝ»ñ¨
ա պա հո վել դրանց մատ չե լիութ յու նը: Սա կայն, շատ երկր նե րում բա վա րար տվյալ նե րի բա ցա կա յութ յու նը դժվա-
րաց նում է ե րե խա նե րին վե րա բե րող ԿԶՆ- նե րի ի րա կա նաց ման հար ցում ու նե ցած ա ռա ջըն թա ցի գնա հա տու մը:

Ա վե լի ո րակ յալ տվյալ ներ ստա նա լու անհ րա ժեշ տութ յու նից ել նե լով՝ ԿԶՆ- նե րի շրջա նակ նե րում պետք է ամ րապն-
¹»Éå»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÝ áõ ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ: ØÇÝã¨ 2030 Ãí³Ï³ÝÁ
Î¼Ü-Ý»ñÇÃÇñ³ËÝ»ñÇÝÑ³ëÝ»ÉÝ³ÝÑÝ³ñ¿ª³é³Ýóï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ¨ÙÇç³½·³ÛÇÝë»ñïÑ³Ù³·áñÍ³Ï-
óáõÃÛ³Ý¨·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý,ÇÝãÁÃáõÛÉÏï³(1)Ñ³Ù³Ï³ñ·»ÉÏ³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,ù³Õ³ù³óÇ³Ï³ÝÑ³ë³-
ñ³ÏáõÃÛ³Ý,Ù³ëÝ³íáñÑ³ïí³ÍÇ,Ø²Î-ÇÑ³Ù³Ï³ñ·Ç¨³ÛÉ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÇç³Ýù»ñÁ¨ (2)Ï»ÝïñáÝ³óÝ»É
³éÏ³µáÉáñÙÇçáóÝ»ñÁ:Î¼Ü-Ý»ñÇÝÑ³ëÝ»ÉáõÑ³ñóáõÙÑ³í³ë³ñ¨Ï³ÛáõÝ³é³çÁÝÃ³ó³å³Ñáí»ÉáõÑ³Ù³ñª
Ï»Ýë³Ï³ÝÝß³Ý³ÏáõÃÛáõÝáõÝÇ½³ñ·³óáÕ¨ÃáõÛÉ½³ñ·³ó³Í»ñÏñÝ»ñÇÝ³ç³ÏóáõÃÛ³Ýïñ³Ù³¹ñáõÙÁ:²Û¹åÇ-
սի ա ջակ ցութ յու նը են թադ րում է ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն, հա սա նե լիութ յուն գի տութ յա նը, տեխ նո լո գիա նե-
ñÇÝ¨ Ýáñ³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ, Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ½³ñ·³óáõÙ,å»ïáõÃÛáõÝ-Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³Í·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ,
Ùßï³¹Çï³ñÏáõÙ¨·Ý³Ñ³ïáõÙ:Ø³ëÝ³íáñ³å»ëª

ԿԶՆ 16.6 թի րա խը՝§¼³ñ·³óÝ»É³ñ¹ÛáõÝ³í»ï,Ñ³ßí»ïáõ¨Ã³÷³ÝóÇÏÏ³éáõÛóÝ»ñµáÉáñÙ³Ï³ñ-
դակ նե րու մ¦, կենտ րո նա նում է ա ռան ձին ո լորտ նե րին ուղղ ված պե տա կան ծախ սե րի՝ բյու ջեի ընդ հա-
նուր ծախ սե րում ու նե ցած հա մա մաս նութ յուն նե րի վրա՝ հան րա յին ծախ սե րին առնչ վող խնդիր ներն 
áõÕÕ³ÏÇáñ»ÝÏ³å»ÉáíÎ¼ÜÃÇñ³ËÝ»ñÇÝ¨óáõó³ÝÇßÝ»ñÇÝÑ³ëÝ»ÉáõÑ»ï:

ԿԶՆ 17-ը՝ §Հա նուն կա յուն զար գաց ման նպա տա կի ակ տի վաց նել մի ջազ գա յին գոր ծըն կե րութ յու նը¦, 
հա մախմ բում է պե տութ յուն նե րին հա մա տեղ աշ խա տե լու գա ղա փա րի շուրջ, ո րի նպա տակն է կիս-
í»Éë»÷³Ï³Ý·Çï»ÉÇùÝ»ñáí̈ Ó»éùÇï³Ï»Õ³ÍïíÛ³ÉÝ»ñáí,Ñ³í³ù³·ñ»É̈ í»ñÉáõÍ»Éµ³ñÓñáñ³Ï
ïíÛ³ÉÝ»ñ,Ùß³Ï»Éóáõó³ÝÇßÝ»ñ¨Ùßï³¹Çï³ñÏÙ³Ýáõ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý·áñÍÇùÝ»ñ:

ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ-ը մշա կել է §Մի ջազ գա յին շրջա նա կա յին ծրա գի ր¦ (ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ 2017 թ. §Ե րե խա նե րին առնչ վող ծրագ-
րե րի ներ պե տա կան հան րա յին ֆի նան սա վոր ման գոր ծըն թա ցի վրա ազ դե լու՝ ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ-ի պար տա վո րութ յուն-
նե րի մա սի ն¦ մի ջազ գա յին շրջա նա կա յին ծրա գի րը), ո րի նպա տակն է հան րա յին բյու ջե նե րի հնա րա վո րինս լա վա-
գույն օգ տա գործ մամբ նպաս տել ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ի րաց մա նը: Այս ծրա գի րը հա մա հունչ է ե րե խա նե րի 
ի րա վունք նե րի ի րաց ման նպա տա կով հան րա յին բյու ջե տա վո րում ի րա կա նաց նե լու վե րա բեր յալ՝ ԵԻԿ թիվ 19 ընդ-
հա նուր մեկ նա բա նութ յան հետ:
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ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

ºñ»Ë³Ý»ñÇÇñ³íáõÝùÝ»ñÇ¨Î¼Ü-Ý»ñÇÇñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÝáõÕÕí³ÍªÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ýç³Ýù»ñÇÝ³ç³Ïó»Éáõ
Ýå³ï³ÏáíÚàôÜÆêºü-Á,ËáñÑñ¹³Ïó»Éáí³é³Ýóù³ÛÇÝ ß³Ñ³·ñ·Çéå»ï³Ï³ÝÙ³ñÙÇÝÝ»ñÇ¨½³ñ·³óÙ³Ý
գծով այլ գոր ծըն կեր նե րի հետ, նա խա ձեռ նել է Հա յաս տա նում ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի վեր լու ծութ յան 
ա ռա ջին գոր ծըն թա ցը՝ կի րա ռե լով ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի գնա հատ ման (Ե-ՀԾԳ) նո րա րա րա-
կան մե թո դա բա նութ յու նը:

ºñ»Ë³Ý»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ Î¼Ü-Ý»ñÇ Çñ³Ï³-
նաց մանն ուղղ ված՝ ՀՀ  կա ռա վա րութ յան ջան քե րին 
ա ջակ ցե լու նպա տա կով ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ-ը, խորհր դակ ցե-
լով ա ռանց քա յին շա հագր գիռ պե տա կան մար մին-
Ý»ñÇ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ·Íáí ³ÛÉ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï,

նա խա ձեռ նել է Հա յաս տա նում ե րե խա նե րին ուղղ ված 
ծախ սե րի վեր լու ծութ յան ա ռա ջին գոր ծըն թա ցը՝ կի-
րա ռե լով ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի 

գնա հատ ման (Ե-ՀԾԳ) նո րա րա րա կան մե թո դա բա-

նութ յու նը:

ԵԻԿ-ը վա վե րաց նե լուց հե տո ՀՀ  կա ռա վա րութ յու նը, 
դրա դրույթ նե րը կա տա րե լու ուղ ղութ յամբ, վեր ջին եր-
կու տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում նա խա ձեռ նել է մի 
ß³ñùÏ³éáõó³Ï³ñ·³ÛÇÝ(ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É)¨ù³Õ³-
քա կան բնույ թի մի ջո ցա ռում ներ. 

ºñ»Ë³Ý»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
նպա տա կով վար վող քա ղա քա կա նութ յան հա մա պա-
տաս խան ուղ ղութ յուն ներն ար տա ցոլ ված են Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան Սահ մա նադ րութ յու նում: 
Մաս նա վո րա պես՝ Սահ մա նադ րութ յան 86-րդ  հոդ վա ծի 
6-րդ  կե տը սահ մա նում է §ե րե խա նե րի ան հա տա կա-
ÝáõÃÛ³Ý ÉÇ³Ï³ï³ñ ¨ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý
հա մար բա րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը¦ որ պես 
ïÝï»ë³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áÉáñï-
նե րում պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան 
նպա տակ նե րից մե կը: 

1996 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÝ ÁÝ¹áõÝ»É ¿ 
§Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սի ն¦ ՀՀ  օ րեն քը, ո րով 
կա ռա վա րութ յու նից պա հանջ վում ¿ բյու ջե տա յին 
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
Ý»ñÇ Ñ»ï²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí Ý»ñÏ³Û³óÝ»É »ñ»Ë³Ý»ñÇ
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին տա րե կան 
Íñ³·ñ»ñ¨¹ñ³ÝóÇñ³Ï³Ý³óÙ³Ý³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇí»
րա բեր յալ հե տա գա հաշ վետ վութ յուն ներ: Նշված օ րեն-
քը սահ մա նում է (1) ե րե խա յի ի րա վունք նե րը, (2) պե-
ïáõÃÛ³Ý, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ ù³Õ³-
ù³óÇÝ»ñÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ (3)
ե րե խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան բնա գա-
վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց-
ման ծրագ րա յին հիմ քե րը: ú րեն քի հա մա ձայն՝ յու րա-
քանչ յուր տա րի ՀՀ  կա ռա վա րութ յու նը հաս տա տում է 
ե րե խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան տա րե կան 
Íñ³·Çñ¨å»ï³Ï³ÝµÛáõç»ÇÙ³ëÇÝûñ»ÝùÇÝ³Ë³·-
ծի հետ ներ կա յաց նում ՀՀ  Ազ գա յին ժո ղով: Այ նու հետ, 
կա ռա վա րութ յու նը բյու ջեի կա տա րո ղա կա նի տա րե-
կան հաշ վետ վութ յան հետ Ազ գա յին ժո ղով է ներ կա-
յաց նում տա րե կան ծրագ րի ի րա կա նաց ման արդ յունք-

նե րի վե րա բեր յալ հաշ վետ վութ յուն:

2005 թվա կա նին ստեղծ վել ¿ Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե-
ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ (áñÇ
կա նո նադ րութ յու նը վե րա նայ վել ¿ 2012 թվա կա նին), 
ո րի գոր ծու նեութ յու նը, սա կայն, սահ մա նա փակ ¿ ե ղելª 
անհ րա Åեշտ մի ջոց նե րի բա ցա կա յութ յան պատ ×ա ռով: 
Հանձ նա ժո ղո վի ստեղծ ման նպա տակն էր նպաս տել 
»ñ»Ë³Ý»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ß³Ñ»ñÇå³ßïå³ÝáõÃ-
յան պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան մշակ մա նը: Սա-
կայն, հանձ նա ժո ղո վի խորհր դատ վա կան կար գա վի ճա-
ÏÁ,Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ýù³ñïáõÕ³ñáõÃÛ³Ý¨÷áñÓ³·Ç-
ï³Ï³Ý³ç³ÏóáõÃÛ³Ýµ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ,ÇÝãå»ëÝ³¨
հանձ նա ժո ղո վի՝ միայն մեկ նա խա րա րութ յան կող մից 
ղե կա վար վե լու հան գա ման քը սահ մա նա փա կել են վեր-
çÇÝÇë·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ¨³ÛÝ¹³ñÓñ»É³Ý³ñ¹ÛáõÝ³-
í»ï: Ð»ï¨³µ³ñ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ µ³ñ»É³í»É Ñ³ÝÓ-
նա ժո ղո վի կար գա վի ճա կը, ա պա հո վել Հա յաս տա նում 
բո լոր ե րե խա նե րին առնչ վող բա րե փոխ ման ուղ ղութ-
ÛáõÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ý Ñ³ñóáõÙ, ³Û¹
թվում՝ ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի վեր լու ծութ յուն 
ի րա կա նաց նե լու մի ջո ցով, դրա պատ շաճ գոր ծու նեութ-
յու նը:

´áÉáñáíÇÝ í»ñç»ñë Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ï»É ¨
ÏÇñ³é»É ¿ ÙÇ ß³ñù Ï³ñ¨áñ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕ
թերª նպա տակ ու նե նա լով բա րե լա վել ե րե խա նե րին 
առնã վող քա ղա քա կա նութ յուն նե րի (ո րոնք թի րա խա վո-
րում են նո րա ծին նե րին, ե րե խա նե րին, դե ռա հաս նե րին 
¨ Ù³Ûñ»ñÇÝ) Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïÁ,
ա պա հո վել ո րակ յալ կրթա կան ու ա ռող ջա պա հա կան 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÙ³ïáõóáõÙÁ¨³éáÕçëÝáõÝ¹Á,ÇÝã
å»ë Ý³¨ ËÃ³Ý»É »ñ»Ë³Ý»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ý»ñ³
éáõÙÁ ¨ Ï³ÝË»É Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù µéÝáõÃÛ³Ý
¹ñë̈ áñáõÙÝ»ñÁ:Նշված փաս տաթղ թե րը նե րա ռում են 
Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 2013-2016 
թվա կան նե րի ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը, Հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող ան ձանց (հատ կա պես ե րե խա նե րի) 
սո ցիա լա կան նե րառ մանն ուղղ ված ռազ մա վա րա կան 

1.2Ð³Û³ëï³ÝÇÇñ³í³Ï³Ý¨ù³Õ³ù³Ï³Ýßñç³Ý³ÏÇóµËáÕÑÇÙù»ñÁ
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ծրագ րե րը, Ե րե խա նե րի սնուց ման բա րե լավ ման հա յե-
ó³Ï³ñ·Á¨¹ñ³Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý2015-2020Ãí³Ï³Ý-
Ý»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ÇñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ºñ»-
Ë³Ý»ñÇ ¨ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ³éáÕçáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íÙ³Ý
2016-2020 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³
ի րա կա նաց ման գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գի րը: 

2017 թվա կա նի հու լի սին ՀՀ  կա ռա վա րութ յունն ըն դու-
նել ¿ Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
20172021Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝáñé³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ,áñÁ
ÑÇÙÝí³Í¿20132016Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇé³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý
վրա, սա կայն, ո րում հիմ նա կան շեշ տադ րու մը վե րա-
µ»ñáõÙ ¿ Ùßï³¹Çï³ñÏÙ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñáõë³ÉÇ
հա մա կար գի ստեղծ մա նը: Նշված ռազ մա վա րա կան 
ծրա գի րը նպա տակ ու նի բա րե լա վել ե րե խա յի ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա մա կար գը, ա պա հո վել 
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ¨ Ñ³í³ë³ñ³å»ë Ù³ïã»ÉÇ, Ý»-
րա ռա կան ու ո րակ յալ կրթութ յան ի րա վուն քը, խթա նել 
ե րե խա նե րի հա մա պար փակ անվ տան գութ յու նը, մշա-
ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³Ýó ëï»Õ-
ծա գոր ծա կան կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցու մը, ինչ պես 
Ý³¨Ýå³ëï»É»ñ»Ë³Ý»ñÇÑ³Ù³ñ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ-
յան մատ չե լիութ յա նը՝ հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նե-
լով բռնութ յան զո հե րին: Նոր ռազ մա վա րութ յունն ակն-
կալ վող արդ յունք նե րին հաս նե լու հա մար սահ մա նում 
¿³í»ÉÇ Ñëï³ÏÃÇñ³ËÝ»ñ ¨ Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ
¿¹³ñÓÝáõÙÙßï³¹Çï³ñÏÙ³Ý¨·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÑ³Ù³-
կար գի շա րու նա կա կան զար գաց մա նը:   

Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 2017-2021 
Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³ó
ման մի ջո ցա ռում նե րի Åա մա նա կա ցույցն ա ռա ջին ան-
գամ նա խա տե սում ¿ ե րե խա յի ի րա վունք նե րի ի րա կա-
նաց ման հա մար բյու ջեի վեր լու ծութ յուն, սա կայն կա 
ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի ա ռա վել 
հա մա պար փակ գնա հա տում ի րա կա նաց նե լու անհ րա-
Åեշ տութ յուն: Կա ռա վա րութ յան կող մից ե րե խա նե րին 
ուղղ ված ծախ սե րի վե րա բեր յալ ո րոշ տվյալ ներ հա-
սա նե լի են Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
2017-2021Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇé³½Ù³í³ñ³Ï³ÝÍñ³·ñáõÙ¨
դրա ի րա կա նաց ման մի ջո ցա ռում նե րի տա րե կան ծրագ-
րե րում նե րառ ված բյու ջեի վեր լու ծութ յուն նե րում, ո րոնք 
³ñï³óáÉíáõÙ»Ýï³ñ»Ï³ÝµÛáõç»ÇÙ³ëÇÝûñ»ÝùáõÙ¨
µÛáõç»Ç Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÇ Ñ³ßí»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: Â»¨

նման տվյալ նե րի առ կա յութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս ի րա կա նաց նել ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե-
րի հա մա կարգ ված դա սա կար գում, մշտա դի տար կում 
¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ ÇÝùÝÇÝ
մե ծա մա սամբ վե րա բե րում է կյան քի դժվա րին ի րա վի-
ճակ նե րում հայտն ված ե րե խա նե րին՝ դուրս թող նե լով 
ÙÛáõë »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ¨ ãï³Éáí »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ³éÝãíáÕ
տար բեր ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում 
»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÇÝÑ»ï¨»ÉáõÑÝ³ñ³íá-
րութ յուն:

Հա յաս տա նի վե րոնշ յալ ձեռք բե րում ներն ըն դու նե լով 
հան դերձ՝ ԵԻԿ-ի դրույթ նե րի կա տար ման հար ցում 
վեր ջի նիս ու նե ցած ա ռա ջըն թա ցի՝ 2013 թվա կա նին 
կա տար ված վեր ջին ու սում նա սիութ յան արդ յուն քում 
ՄԱԿ-ի Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի կո մի տեն ընդգ ծել է 
ե րե խա նե րի հա մար բյու ջե տա վո րում ի րա կա նաց նե-
լու նպա տա կով ա վե լի ա մուր շրջա նակ ստեղ ծե լու 
անհ րա ժեշ տութ յու նը: Այս ա ռու մով Կո մի տեի ար տա-
հայ տած մտա հո գութ յուն նե րից մե կը վե րա բե րում էր 
³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý¨ÏñÃáõÃÛ³ÝáÉáñïÝ»ñáõÙµÛáõç»-
ï³ÛÇÝÑ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇÏñ×³ïÙ³ÝÁ¨»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ
ուղղ ված բյու ջե տա յին հատ կա ցում նե րի նպա տա կա յին 
ու ծախ սա յին արդ յու նա վե տութ յան գնա հատ ման հա-
մար անհ րա ժեշտ մշտա դի տարկ ման ու գնա հատ ման 
հա մա պա տաս խան գոր ծիք նե րի պա կա սին: Այս կա-
պակ ցութ յամբ Կո մի տեն ՀՀ  կա ռա վա րութ յանն ա ռա-
ջար կել ¿6ª

ա)  ½·³ÉÇáñ»Ý³í»É³óÝ»É¨Ñ³Ù³ñÅ»ùÙ³Ï³ñ¹³ÏÇ
Ñ³ëóÝ»É ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý µÝ³·³-
վառ նե րում կա տար վող հատ կա ցում նե րը,

բ) Ó̈ ³íáñ»ÉµÛáõç»ï³íáñÙ³Ý³ÛÝåÇëÇ·áñÍÁÝÃ³ó,
ո րում հաշ վի կառն վի ե րե խա յի ի րա վունք նե րի վրա 
ÑÇÙÝí³Í ï»ë³Ï»ïÁ ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³-
տես ված հստակ հատ կա ցում ներ կնա խանշ վեն՝ ըստ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÉáñïÝ»ñÇ¨Ï³éáõÛóÝ»ñÇ,Ý»ñ³é-
Û³Éª áñáß³ÏÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ï³ï³ñáõÙÁ í»-
րահս կե լու հա մա կարգ, 

գ) Ó̈ ³íáñ»ÉÙ»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇÏ³ï³ñÙ³Ý
հա մար տրա մադր վող ռե սուրս նե րի հա մար ժե քութ յու նը 
¨¹ñ³Ýóµ³ßËÙ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ¨Ñ³í³ë³-
ñáõÃÛáõÝÁÙßï³¹Çï³ñÏ»Éáõ¨·Ý³Ñ³ï»ÉáõÑ³Ù³ñ:

6ՀՀ երրորդ և չորրորդ համատեղ պարբերական զեկույցի վերաբերյալ ամփոփիչ դիտարկումներ, որոնք Կոմիտեն հաստատել է իր 
վաթսուներեքերորդ նիստում (2013 թ. մայիսի 27 - հունիսի 14), CRC/C/ARM/CO/3-4, Երեխայի իրավունքների կոմիտե, 2013 թ. հուլիսի 8:

²ñ¹³ñáõÃÛ³ÝëÏ½µáõÝùáí³é³çÝáñ¹í»Éáíª»ñ»Ë³Ý»
ñÇÝ̈ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇÝáõÕÕí³ÍÝ»ñ¹ñáõÙÝ»ñÏ³ï³ñ»ÉÁ
նպաս տում ¿ նե րա ռա կան հա սա րա կութ յան ստեղծ մա-
նըª հնա րա վո րութ յուն ըն Óե ռե լով ա վե լի շատ մարդ կանց 

Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝáõÝ»Ý³É»ñÏñÇïÝï»ë³Ï³Ý½³ñ·³ó
մա նը: Տնտե սա գի տութ յու նը մարդ կա յին կա պի տա-
լի դե րը հա մա րում է տնտե սութ յան զար գաց ման վրա 
դրա կա նո րեն ազ դող ա ռանց քա յին գոր ծոն նե րից մե կը:

1.3Ð³Û³ëï³ÝÇïÝï»ë³Ï³Ý¨ëáóÇ³É³Ï³Ý½³ñ·³óÙ³ÝÑÇÙù»ñÁ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

7ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Trans Monee տվյալների շտեմարան, 2015 թ.:
8Invest in early childhood development: Reduce deficits, strengthen the economy (p. 2), The Heckman Equation Project 
(հասանելի է https://heckmanequation.org/assets/2013/07/F_HeckmanDeficitPieceCUSTOM-Generic_052714-3-1.pdf հղումով):

Հա յաս տա նում ե րե խա նե րի վի ×ա կը վկա յում ¿ ե րե խա-
Ý»ñÇÝ áõÕÕí³Í Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ³í»É³óÙ³Ý ¨
ծախ սա յին արդ յու նա վե տութ յան բա րե լավ ման ան հե-
տաÓ գե լի անհ րա Åեշ տութ յան մա սին: Հա յաս տանն 
ունի ա վե լի քան 3 մի լիոն բնակ չութ յուն, ո րից շուրջ 690 
հա զա րը ե րե խա ներ են7, ո րոնք կազ մում են երկ րի ողջ 
բնակ չութ յան շուրջ 23%-ը: Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց-
քում այս ցու ցա նի շը զգա լի փո փո խութ յուն ներ չի կրել: 
2016 թվա կա նի վեր ջին տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ Հա յաս-
տա նում ե րե խա նե րի մեկ եր րորդն ապ րում է աղ քա-
տութ յան մեջ, իսկ մոտ 2%-ը՝ ծայ րա հեղ աղ քա տութ-
Û³Ý:Â»¨í»ñçÇÝï³ñÇÝ»ñÇÁÝÃ³óùáõÙÝßí³Íóáõó³-
նիշ նե րը կա յուն կեր պով նվա զել են, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
դրանք դեռ շա րու նա կում են բարձր լի նել 2008 թվա կա-
նին գրանց ված ման կա կան աղ քա տութ յան ա մե նաս-
տո րին գծից, այն է՝ ման կա կան աղ քա տութ յուն՝ 29.8% 
¨Ù³ÝÏ³Ï³ÝÍ³Ûñ³Ñ»Õ³Õù³ïáõÃÛáõÝª1.6%:

ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ ¨ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ծախ սե րի ա վե լա ցումն ու ծախ սա յին արդ յու նա վե-
ïáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íáõÙÁ Ï³ñ¨áñ »Ý ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ¨
½ñÏ³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇÝ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ ¨ Ñ³ë³
րա կութ յան բո լոր շեր տե րի հա մար հա վա սար հնա-
րա վո րութ յուն ներ ստեղ ծե լու հա մար: Մի ջազ գա յին 
հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ վաղ ման կութ յան 
¨¹»é³Ñ³ëáõÃÛ³Ýßñç³ÝÝ»ñÁ»ñ»Ë³Ý»ñÇÏ³ñáÕáõÃ-
յուն նե րի ա ռա վե լա գույն զար գաց ման հա մար ա ռանձ-
նա հա տուկ շրջան են հան դի սա նում: Կյան քի ա ռա ջին 
ï³ñÇÝ»ñÁ, »ñµ áõÕ»ÕÁ Ó̈ ³íáñíáõÙ ¨ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿
ա մե նաա րագ տեմ պե րով, հա մար վում են ե րե խա յի ֆի-
½ÇÏ³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý, Ùï³íáñ ¨ Ñáõ½³Ï³Ý ³×Ç
áõ½³ñ·³óÙ³Ý³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñï³ñÇÝ»ñÁ:¸»é³Ñ³-
սութ յան շրջա նը հան դի սա նում է վաղ ման կութ յան 
շրջա նում ու նե ցած ձեռ բե րում ներն ամ րապն դե լու կամ 
³Û¹ ßñç³ÝáõÙ Ïñ³Í ½ñÏ³ÝùÝ»ñÇ ÃáÕ³Í Ñ»ï¨³Ýù-
Ý»ñÇÝ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ,ÇÝãå»ëÝ³¨éÇëÏ³ÛÇÝí³ñù³·-

ÍÇ ¹ñë̈ áñáõÙÝ»ñÁ Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ ßñç³Ý: ²ÛÉ Ï»ñå
³ë³Í,»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ¨¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇÝáõÕÕí³ÍÝ»ñ¹-
րում նե րը հսկա յա կան ազ դե ցութ յուն ու նեն նրանց 
ստեղ ծա գործ նե րու ժի զար գաց ման վրա, զգա լիո րեն 
ընդ լայ նում են նրանց հնա րա վո րութ յուն նե րի շրջա նա-
ÏÁ¨û·ÝáõÙ»Ý¹ÇÙ³Ï³Û»É³Õù³ïáõÃÛ³Ý¨½ñÏ³Ýù-
Ý»ñÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇÝ: ²ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÇ íñ³ Ï³-
տար վող ներդ րում նե րը նե րա ռա կան հա սա րա կութ յուն 
ëï»ÕÍ»Éáõ¨Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñµ³ñûñáõÃÛáõÝ³å³Ñáí»-
լու հնա րա վո րութ յուն են ստեղ ծում՝ թույլ տա լով ա վե-
լի շատ մարդ կանց ի րենց ներդ րումն ու նե նալ երկ րի 
½³ñ·³óÙ³Ý·áñÍáõÙ¨ÉÇÝ»É³Û¹·áñÍÁÝÃ³óÇ³ÝÙÇ-
ջա կան մաս նա կի ցը:

ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ ¨ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í Ý»ñ¹ñáõÙ
Ý»ñ Ï³ï³ñ»ÉÝ³í»ÉÇ Í³Ëë³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ ¨³å³
հո վում ¿ ներդ րում նե րի վե րա դար Óե լիութ յան ա վե լի 
բարÓր ցու ցա նիշ, քան կյան քի ա վե լի ուշ շրջա նում ուս-
ման վար Óի փոխ հա տուց ման քա ղա քա կա նութ յուն նե-
րին, պե տա կան հատ վա ծի աշ խա տող նե րի ու սուց ման 
Íñ³·ñ»ñÇÝ¨Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇßñç³ÝáõÙÇñ³Ï³Ý³ó
վող գրա գի տութ յան ծրագ րե րին ուղղ ված ներդ րում ներ 
կամ այլ հան րա յին ծախ սեր կա տա րե լը: ´ազ մա թիվ 
ու սում նա սի րութ յուն ներ ցույց են տվել, որ մարդ կա-
յին կա պի տա լին ուղղ ված ներդ րում նե րի վե րա դար ձե-
լիութ յան մա կար դա կը կապ վում է վաղ ման կութ յան 
շրջա նում կա տար վող ներդ րում նե րի հետ, ինչն օգ նում 
է իս պառ վե րաց նել սո ցիալ-տնտե սա կան, էթ նի կա կան 
¨·»Ý¹»ñ³ÛÇÝï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:ì³ÕÙ³ÝÏáõÃÛ³Ý
ßñç³ÝáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÁ ¨ ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝ-
քում ստաց վող օ գուտ նե րը չա փա հա սութ յան շրջա նում 
կրթութ յան արդ յու նա վետ կազ մա կերպ ման մի ջո ցով 
պահ պա նե լը §շա հա բա ժին ներ կա պա հո վեն գա լիք սե-
րունդ նե րի հա մա ր¦8, քա նի որ այդ պի սի ներդ րում նե-
րը նպաս տում են ա վե լի կա րո ղու նակ մարդ կա յին ռե-
ëáõñëÝ»ñÇÓ̈ ³íáñÙ³ÝÁ:

Ինã պես Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի կո մի տեն ¿ ընդգ-
ծել Հա յաս տա նում ե րե խա նե րին ուղղ ված մի ջոց նե-
ñÇ µ³ßËÙ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ար Óա նագ րած ա ռա ջըն թա ցիª իր ու սում նա սի րութ-
յու նում. ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի 
գնա հատ մամբ ար վում ¿ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
¨ µ³ñûñáõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ù³Õ³ù³Ï³
ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Íñ³·ñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ù³
կար դա կի բա րե լավ ման ա ռա ջին քայ լը: Սո ցիա լա կան 
ցու ցա նիշ նե րի հաշ վառ մամբ ի րա կա նաց ված վեր լու-

ծութ յան արդ յուն քում ծախ սե րի վե րա բեր յալ ստաց ված 

տվյալ նե րը հիմք են հան դի սա նում պե տա կան ծախ սե-

ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ¨ Í³Ëë³ÛÇÝ ³ñ¹Ûáõ-

Ý³í»ïáõÃÛ³Ý, ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý, Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý ¨

Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý ¨, Ç í»ñçá,

Հա յաս տա նի բո լոր ե րե խա նե րի բա րօ րութ յան հա մար:

Պե տա կան բյու ջեում ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե-

րի տե սա կա րար կշի ռը մեծ ¿, քա նի որ նշված ծախ սե-

ñÇáÕçÍ³í³ÉáõÙ½·³ÉÇÏßÇé»ÝÏ³½ÙáõÙÏñÃáõÃÛ³Ý,
³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý¨ëáóÇ³É³Ï³Ýå³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
áÉáñïÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í Í³Ëë»ñÁ: Ð»ï¨³µ³ñ, »ñ»Ë³

1.4 Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի գնա հա տում
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նե րին ուղղ ված ծախ սե րի նպա տա կա յին արդ յուն ավե-
ïáõÃÛ³Ýµ³ñ»É³íáõÙÁ½·³ÉÇ³½¹»óáõÃÛáõÝáõÝÇµÛáõ
ջեի ընդ հա նուր կա տա րո ղա կա նի վրա: Ե րե խա նե րին 
ուղղ ված ծախ սե րի գնա հա տու մը լրա ցու ցիչ օ գուտ ներ 
ու նի հան րա յին ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման տե սանկ-
յու նից.

Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի գնա-
Ñ³ïáõÙÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ññ³å³
րա կու մը մե ծաց նում ¿ բյու ջեի թա փան ցի կութ յու-
նը: Թա փան ցիկ, հան րութ յան մաս նակ ցութ յան 
Ñ³Ù³ñ µ³ó ¨ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó í»ñ³ÑëÏ»ÉÇ
բյու ջե տա յին հա մա կար գե րը թույլ են տա լիս ա պա-
Ñáí»É ýÇëÏ³É íëï³Ñ»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ Ï³ï³ñáÕ³-
կա նութ յան ա վե լի բարձր մա կար դակ9: Թա փան-
ցիկ ֆի նան սա կան քա ղա քա կա նութ յուն վա րող 
երկր նե րի դեպ քում հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïÙ³ïáõóáõÙÁ¨Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý
Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÝ³å³ÑáíáÕ íëï³Ñ»ÉÇ ¨ Ñáõë³ÉÇ
բյու ջե ներ ու նե նա լու հա վա նա կա նութ յունն ա վե լի 
մեծ է:10

ԱՄՀ-ի կող մից ի րա կա նաց ված ու սում նա սի րութ-
յուն նե րի արդ յունք նե րի հա մա Óայնª ա վե լի բարÓր 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝÁ Ý³¨ ¹Ûáõñ³ó
ÝáõÙ¿Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÏáÕÙÇóÙÇç³½·³ÛÇÝí³ñ
Ï»ñÇó û·ïí»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ: Փո խա ռութ յուն ներ 
տրա մադ րե լիս մի ջազ գա յին վար կա յին կազ մա-
կեր պութ յուն նե րը հաշ վի են առ նում բյու ջեի թա-
÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ, ¨ ³Û¹ ·Ý³-
հա տա կան նե րի հի ման վրա մի ջազ գա յին փո խա-
ռութ յուն նե րի գծով ծախ սե րը կա րող են նվա զել:

2012-2015 թվա կան նե րի ծախ սե րի վե րա բեր յալ տվյալ-

նե րի կի րառ մամբ ի րա կա նաց ված Ե-ՀԾԳ  ա ռա ջադ-

րան քի նպա տակն էր վեր հա նել ե րե խա նե րին ուղղ-

ված հան րա յին ծախ սե րի կա տար ման հիմ նա կան բա-

ցե րը՝ նպա տակ ու նե նա լով մե ծաց նել այդ ծախ սե րի 

Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý, Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ µáÉáñ

ե րե խա նե րի հա մար ծախ սա յին արդ յու նա վե տութ յան 

մա կար դա կը՝ հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նե լով ա մե-

նա խո ցե լի ե րե խա նե րին: Սույն զե կույ ցի երկ րորդ բաժ-

նում խոս վում է Հա յաս տա նում Ե-ՀԾԳ  ի րա կա նաց նե լու 

Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³ ÁÝÃ³óùÇ Ù³ëÇÝ: ºññáñ¹ µ³Å-

նում նկա րագր վում է Ե-ՀԾԳ  մե թո դա բա նութ յու նը Հա-

յաս տա նի հա մա տեքս տում: Չոր րորդ բաժ նում տրված է 

ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե-

րի ման րա մասն վեր լու ծութ յու նը: Հին գե րորդ բաժ նում 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í»Ýí»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó¨Ñ³-

մա պա տաս խան մի ջազ գա յին փոր ձից բխող ա ռա ջար-

կութ յուն նե րը:

9 International Monetary Fund (2012) ՛՛Fiscal Transparency, Accountability, and Risk,՛՛ IMF: Washington, D.C.
10Sarr, B. (2015) ՛՛Credibility and Reliability of Government Budgets: Does Fiscal Transparency Matter?՛՛ 
International Budget Partnership: Washington, D.C.

2. Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի գնա հատ ման 
(ºÐÌ¶)Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ¨ßñç³Ý³ÏÁ

Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի գնա հատ-
ման (Ե-ՀԾԳ) մե թո դա բա նութ յու նը ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ-ի կող-
մից մշակ ված գոր ծիք ¿, ո րը պե տա կան գոր ծըն կեր-
նե րի հետ հա մա տեղ կի րառ վում ¿ª գնա հա տե լու ե րե-
Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýù
տա րան ջա տե լու ըստ բյու ջեի ծախ սա յին քա ղա քա կա-
նութ յան ãա փա նիշ նե րի, այն ¿ª ըստ ե րե խա յի հիմ նա-

ñ³ñÇñ³íáõÝùÝ»ñÇ,ï³ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇ¨ë»éÇ:Որ-
պես վեր լու ծա կան գոր ծիք՝ Ե-ՀԾԳ  մե թո դա բա նութ յու նը 
թույլ է տա լիս ո րո շում կա յաց նող նե րին վե րահս կել, թե 
որ քա նով են կա տար վող ծախ սե րը հա մա հունչ հա մա-
պա տաս խան քա ղա քա կա նութ յուն նե րով ամ րագր ված 
նպա տակ նե րին: Որ պես գոր ծըն թաց՝ Ե-ՀԾԳ-ն նպա-
տակ ու նի բա րե լա վել բյու ջե տա վոր ման գոր ծըն թա ցում 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

ներգ րավ ված ա ռանց քա յին շա հագր գիռ կողմ հան դի-

սա ցող պե տա կան կա ռույց նե րի ընդ հա նուր պատ կե րա-

ցու մը ե րե խա նե րի շա հե րի հաշ վառ մամբ բյու ջե տա վո-

ñáõÙÇñ³Ï³Ý³óÝ»ÉáõÙ³ëÇÝ¨Ï»ÝïñáÝ³óÝ»Éí»ñçÇÝ-

նե րիս ջան քե րը բյու ջեի ծախ սա յին քա ղա քա կա նութ-

յան արդ յունք նե րը բա րե լա վե լու ուղ ղութ յամբ:

ºñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÑ³Ýñ³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÇÝÑ»ï¨»Éáõ

¨¹ñ³ÝóÙßï³¹Çï³ñÏáõÙÇñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõßñç³Ý³ÏÇ

նպա տակն ¿ կա ռա վա րութ յանն ընդ հա նուր պատ կե րա-

ցում տալ սե փա կան ծախ սա յին քա ղա քա կա նութ յուն-

Ý»ñÇ¨¹ñ³ÝóÇñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁÝÃ³óùÇÙ³ëÇÝ:Վե րը 

նշված գոր ծըն թացն օգ նում է կա ռա վա րութ յա նը ե րե-

Ë³Ý»ñÇÑÇÙÝ³ñ³ñÇñ³íáõÝùÝ»ñÇÇñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ¨

երկ րում մարդ կա յին կա պի տա լի կու տակ մանն ուղղ ված 

Çñç³Ýù»ñÇ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ýáñ³Ï³Ï³Ý¨ù³Ý³-

կա կան գնա հա տա կան տա լու հար ցում: æան քե րի արդ-

ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ýáñ³Ï³Ï³Ý¨ù³Ý³Ï³Ï³Ý·Ý³Ñ³ï-

ման արդ յուն քում ստաց ված տվյալ նե րը թույլ կտան 

Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ Ï»ÝïñáÝ³óÝ»É ç³Ýù»ñÁ ¨ ³å³-

հո վել ե րե խա նե րի հա մար նա խա տես ված մի ջոց նե րի 

µ³í³ñ³ñ ã³÷áí, Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¨³ñ¹³ñ µ³ßËáõÙÁ,

ÇÝãå»ë Ý³¨ µÛáõç»ï³ÛÇÝ áÕç ßñç³÷áõÉÇ ÁÝÃ³óùáõÙ

հա մար ժեք լու ծում տալ ե րե խա նե րին առնչ վող ծախ-

սա յին քա ղա քա կա նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հետ 

կապ ված ցան կա ցած խնդրի: Նշվածն ի րա կա նաց նե լու 

Ñ³Ù³ñÏ³ñ¨áñ ¿, áñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ¨¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇÝ

ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի գնա հատ ման գոր ծըն-

թա ցը կազ մի հան րա յին ծախ սե րի կա ռա վար ման գոր-

ծըն թա ցում ներգ րավ ված կա ռույց նե րի գոր ծու նեութ-

յան սո վո րա կան մա սը:

Հիմն վե լով Ե-ՀԾԳ  մե թո դա բա նութ յան կի րառ ման առ-

Ï³ÙÇç³½·³ÛÇÝ÷áñÓÇíñ³ªÐ³Û³ëï³ÝÝ³é³çÇÝÝ¿ñ

ºíñáå³ÛÇ¨Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý²ëÇ³ÛÇï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ

երկր նե րից, որ կի րա ռեց իր իսկ Ե-ՀԾԳ  մե թո դա բա նութ-

յու նը: Ե-ՀԾԳ  մե թո դա բա նութ յու նը լայ նո րեն կի րառ վել 

է Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի երկր նե րում՝ Ար գեն տի նա-

յում, Պե րո ւում, Մեք սի կա յում, որ տեղ դրա կի րառ ման 

³ñ¹ÛáõÝùáõÙ³ñÅ»ù³íáñ ¹³ë»ñ »Ý ù³Õí»É ¨ Ó»éù ¿

բեր վել լավ փորձ: Սույն նա խա ձեռ նութ յան ընդ հա նուր 

նպա տակն է ի րա կա նաց նել Հա յաս տա նում ե րե խա նե-

րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի գնա հա տում գոր ծող 

å»ï³Ï³Ýù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¨Î¼Ü-Ý»ñÇßáõñç

(մաս նա վո րա պես ման կա կան աղ քա տութ յանն առնչ-

վող)՝ Հա յաս տա նի հանձ նա ռութ յուն նե րի հա մա տեքս-

ïáõÙ¨»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ³éÝãíáÕÑëï³ÏÝå³ï³ÏÝ»ñÇÝ

հաս նե լու հա մար ջան քերն ուղ ղել բյու ջեի արդ յու նա-

վե տութ յան մա կար դակն ա ռա վե լա գույ նի հասց նե լու 

Ýå³ï³ÏÇÝ:Ø»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁï»Õ³ÛÝ³óí»É̈ Ñ³-

մա պա տաս խա նեց վել է Հա յաս տա նի հա մա տեքս տին, 

¨·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÑÇÙùáõÙ¹ñí»É»ÝÑ»ï¨Û³ÉÝå³ï³Ï-

նե րը՝

ա) բա րե լա վել քա ղա քա կա նութ յուն նե րի/ծրագ րե րի 

åÉ³Ý³íáñÙ³Ý¨µÛáõç»ï³ÛÇÝåÉ³Ý³íáñÙ³Ý·áñÍÁÝ-

Ã³óÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ï³åÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª »ñ»Ë³Ý»ñÇ

³Õù³ïáõÃÛ³ÝÏñ×³ïÙ³Ý¨»ñ»Ë³Ý»ñÇÑ³Ù³ñ³í»-

լի ար դար արդ յունք նե րի ա պա հով ման հա մա տեքս-

տում,

բ) ա ջակ ցել կա ռա վա րութ յա նը ե րե խա նե րին ուղղ ված 

µÛáõç»ï³ÛÇÝÑ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇÁÝ¹Ñ³Ýáõñã³÷Á¨Ï³-

ռուց ված քը գնա հա տե լու հար ցում, 

գ) խթա նել ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ի րա ցումն ա պա-

 հո վե լու հա մար կա տար վող հան րա յին ծախ սե րի թա-

փանց կութ յան ու հաշ վետ վո ղա կա նութ յան մա կար դա-

կը,

դ) բա րե լա վել բյու ջեի ո րա կը (նպա տա կա յին արդ յու նա-

í»ïáõÃÛáõÝ,Í³Ëë³ÛÇÝ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ¨³ñ¹³-

րութ յուն)՝ ե րե խա նե րին առնչ վող հստակ նպա տակ նե-

ñÇÝÑ³ëÝ»ÉáõÑ³Ù³ñ,¨

ե) նպաս տել Հա յաս տա նի՝ որ պես ԵԻԿ-ի մաս նա կից 

պե տութ յան կող մից կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րի կա տար-

Ù³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Ó»éÝ³ñÏíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨

ԿԶՆ- նե րի մա սով հաշ վետ վութ յուն նե րի կազմ ման գոր-

ծըն թա ցի դյու րաց մա նը:

Ի րա կա նաց ված վեր լու ծութ յան արդ յունք նե րի հի ման 

վրա մշակ վել են ե րե խա նե րի հա մար ի րա կա նաց վող 

µÛáõç»ï³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ µ³ñ»É³í»Éáõ ¨ Ð³Û³ë

տա նում Ե-ՀԾԳ  մե թո դա բա նութ յու նը բյու ջե տա յին 

ßñç³÷áõÉáõÙ¨ï»Õ»Ï³ïí³Ï³ÝÑ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙÏÇ

րա ռե լու վե րա բեր յալ մի շարք ա ռա ջար կութ յուն ներ:

Ð³Û³ëï³ÝáõÙº-ÐÌ¶·áñÍÁÝÃ³óÁÝ»ñ³é»É¿Ñ»ï¨Û³É

փու լե րը՝

1. ա ռանց քա յին շա հագր գիռ կող մե րի սահ մա նում, 

2. §Ե րե խա¦ հաս կա ցութ յան սահ մա նում, 

3. ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի 

ë³ÑÙ³ÝáõÙ¨¹³ë³Ï³ñ·áõÙ,

4. ա նուղ ղա կի ծախ սե րի կշռա յին գոր ծա կից նե րի 

ո րո շում,

5. ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի 

·Ý³Ñ³ïáõÙ¨óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ(Ý»ñ³éÛ³É»ñ»Ë³-

նե րի թի րա խա վոր ման հա մաթ վե րը) հաշ վարկ,

6.  ա ռանց քա յին շա հագր գիռ կող մե րի հետ արդ-

յունք նե րի վա վե րա ցում, 

7. Ե-ՀԾԳ  արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ՝ ե րե խա-

նե րին առնչ վող ծախ սա յին քա ղա քա կա նութ յան 

մա սով ա ռա ջարկ ներ պա րու նա կող զե կույ ցի 

կազ մում:
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3. Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերի գնահատման
(ºÐÌ¶)·áñÍÁÝÃ³óÁ¨Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ

Ա ռանց քա յին շա հագր գիռ պե տա կան մար մին նե րի 
ներգ րավ վա ծութ յու նը ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա-
յին ծախ սե րի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում վ×ռո րոշ 
նշա նա կութ յուն ու նի այս գոր ծըն թա ցի հա մար վեր ջին-
նե րիս պա տաս խա նատ վութ յու նը, գոր ծըն թա ցի արդ-
յու նա վե տութ յու նը, գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում կա-
ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ½³ñ·³óáõÙÁ¨·áñÍÁÝÃ³óÇß³ñáõÝ³
կա կա նութ յու նը ե րաշ խա վո րե լու հա մար: 

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի գնա հատ ման գոր-
ÍÁÝÃ³óÇÇñ³Ï³Ý³óÙ³Ý¨³Û¹·áñÍÁÝÃ³óÇÑ»ï³·³
կա ռու ցա կարգ ման մա սով ա ռանց քա յին շա հագր գիռ 
կող մեր են հան դի սա նումª

ՀՀ  ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յու նը (ՖՆ)՝ որ պես 
հան րա յին ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման ո լոր տի 
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ·áñÍÁÝÃ³óÁÕ»Ï³í³ñáÕ¨Ñ³-
Ù³Ï³ñ·áÕ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µÛáõç»Ç åÉ³Ý³íáñáõÙ
ի րա կա նաց նող, բյու ջեի կա տա րումն ա պա հո վող 
¨µÛáõç»ÇÏ³ï³ñÙ³ÝÙ³ëÇÝÑ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
կազ մող մար մին, 

ÐÐ³ßË³ï³ÝùÇ¨ëáóÇ³É³Ï³ÝÑ³ñó»ñÇÝ³Ë³-
րա րութ յու նը (ԱՍՀՆ)՝ որ պես Ե րե խա յի ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նութ յան ռազ մա վա րա կան ծրագ րի 
»ñ³ßË³íáñ¨ºñ»Ë³Ý»ñÇÇñ³íáõÝùÝ»ñÇå³ßï-
պա նութ յան ազ գա յին հանձ նա ժո ղո վի աշ խա-
տանք նե րի հա մա կար գող,

ՀՀ  վար չա պե տի աշ խա տա կազ մի սո ցիա լա կան 
հար ցե րի վար չութ յու նը, որն ու նի սո ցիա լա կան 
ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող նա խա րա րութ յուն նե րի 
աշ խա տանք նե րի հա մա կարգ ման գոր ծա ռույթ:

Պե տա կան բյու ջեից ե րե խա նե րին ուղ ղա կիո րեն կամ 
ա նուղ ղա կիո րեն ուղղ վող ծախ սե րի հիմ նա կան մա սը 
·ïÝíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ×ÛáõÕ³ÛÇÝ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
պա տաս խա նատ վութ յան տի րույ թում` 

ÐÐÏñÃáõÃÛ³Ý¨·ÇïáõÃÛ³ÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
(ԿԳՆ), 

ՀՀ  ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յուն (ԱՆ),

ÐÐ³ßË³ï³ÝùÇ¨ëáóÇ³É³Ï³ÝÑ³ñó»ñÇ
նա խա րա րութ յուն (ԱՍՀՆ),

ÐÐëåáñïÇ¨»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³ÝÑ³ñó»ñÇ
նա խա րա րութ յուն (ՍԵՀՆ): 

Ի լրումն վե րը նշված նե րիª ե րե խա նե րին ուղղ ված 
հա տուկ գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող ×յու ղա յին 
նա խա րա րութ յուն ներն ենª

ՀՀ մ շա կույ թի նա խա րա րութ յու նը (ՄՆ),  

ՀՀ  ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րութ յու նը (ԱԻՆ),  

ՀՀ  ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յու նը 
(ԱԴՆ), 

ÐÐï³ñ³Íù³ÛÇÝÏ³é³í³ñÙ³Ý¨½³ñ·³óÙ³Ý
նա խա րա րութ յու նը (ՏԿԶՆ):

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի գնա հատ ման գոր ծըն-
Ã³óáõÙÝ³¨ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ»ÝÇñ³Ï³Ý³óí»É
տա րած քա յին կա ռա վար ման մար մին նե րի հետª հաշ վի 
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ե րե խա նե րին ուղղ ված 
Ñ³Ýñ³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÇáñáßÙ³ëÁåÉ³Ý³íáñíáõÙ¨Ï³
ï³ñíáõÙ¿Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝÙ³Ï³ñ¹³ÏáõÙ,ÇÝãå»ëÝ³¨
այն, որ ակն կալ վում ¿ մե ծաց նել հա մայնք նե րի դե րը սո-
ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ո լոր տում: 
Ներ կա յումս հա մայնք նե րի դե րը սո ցիա լա կան ծա ռա-
յութ յուն նե րի մա տուց ման ո լոր տում սահ մա նա փակ է, 
քա նի որ հա մախմբ ված բյու ջեի ծախ սե րի կա ռուց ված-
քում հա մայն քա յին բյու ջե նե րի ծախ սե րը շատ փոքր 
կշիռ են կազ մում: Ակն կալ վում է, որ նշված ո լոր տում 
հա մայնք նե րի դե րը կմե ծա նա՝ պայ մա նա վոր ված հա-
Ù³ÛÝùÝ»ñÇËáßáñ³óÙ³Ý¨Íñ³·ñ³ÛÇÝµÛáõç»ï³íáñ-
ման ամ բող ջա կան ներդր ման ուղ ղութ յամբ ներ կա յումս 
ըն թաց քի մեջ գտնվող բա րե փո խում նե րի արդ յուն քում 
սպաս վող՝ հա մայնք նե րին հատ կաց վող մի ջոց նե րի ընդ-
É³ÛÝÙ³Ùµ¨Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇµ³ñ»É³íÙ³Ùµ:

Գնա հատ ման գոր ծըն թա ցի մեկ այլ շա հագր գիռ կողմ 
էլ հան դի սա ցել է ՀՀ  վի ճա կագ րա կան կո մի տեն (նախ-
կի նում՝ ՀՀ  ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յութ յուն)՝ 
որ պես ոչ ֆի նան սա կան տվյալ ներ տրա մադ րող հիմ-
նա կան աղբ յուր (օ րի նակ` բնակ չութ յան վե րա բեր յալ 
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³ÝïíÛ³ÉÝ»ñ¨³ÛÉÝ):

Ա ռանց քա յին պե տա կան շա հագր գիռ կող մե րից զատ՝ 
գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում ի րենց ներդ րումն են ու-
Ý»ó»ÉÝ³¨½³ñ·³óÙ³Ý·Íáí³ÛÉ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ(ûñÇ-
նակ` ԳՄՀԸ-ն, Հա մաշ խար հա յին բան կը, ՄԱԿ-ի այլ 
գոր ծա կա լութ յուն նե րը): Զար գաց ման գծով գոր ծըն կեր-
նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում ի րա-
Ï³Ý³óí»É¿ïíÛ³ÉÝ»ñÇ̈ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý÷áË³Ý³-
ÏáõÙ,ÇÝãå»ëÝ³¨·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÑ³Ù³Ï³ñ·áõÙ:

Þ³Ñ³·ñ·Çé å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý
գծով գոր ծըն կեր նե րի ցան կը ներ կա յաց ված է 1-ին 
հա վել վա ծում (7-րդ  բաժ նի 7.1-ին կետ): Ե-ՀԾԳ  արդ-
յունք նե րը հաս տա տե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վե-

3.1 Առանցքային շահագրգիռ կողմերի սահմանում
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ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

Բյու ջե տա յին հա մա կարգ

1997 թվա կա նի §´յու ջե տա յին հա մա կար գի մա սի ն¦ ՀՀ  

օ րեն քը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 

µÛáõç»ï³ÛÇÝÑ³Ù³Ï³ñ·Á¨Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ¿å»ï³-

Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ

կող մից ի րա կա նաց վող բյու ջե տա յին գոր ծըն թաց նե րը: 

Հա յաս տա նի բյու ջե տա յին հա մա կար գը երկ մա կար դակ 

¿ª(³)å»ï³Ï³ÝµÛáõç»¨(µ)Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ(ï»Õ³Ï³Ý)

բյու ջե ներ: Հա յաս տա նի բյու ջե տա յին հա մա կար գում 

áñ¨¿³ÛÉ(ÙÇç³ÝÏÛ³É)Ù³Ï³ñ¹³Ï(ûñÇÝ³ÏªÙ³ñ½³ÛÇÝ)

գո յութ յուն չու նի: ´յու ջե տա յին գոր ծըն թա ցը նե րա ռում 

¿ å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñ-

մին նե րի՝ օ րեն քով կար գա վոր վող գոր ծու նեութ յու նը՝ 

ուղղ ված տա րե կան բյու ջե նե րի կազմ մա նը, քննարկ-

Ù³ÝÁ, Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ, Ï³ï³ñÙ³ÝÁ ¨ µÛáõç»Ý»ñÇ

կա տար ման մա սին տա րե կան հաշ վետ վութ յուն նե րի 

կազմ մանն ու հաս տատ մա նը:

´Ûáõç»ÇÏ³½ÙÙ³Ý·áñÍÁÝÃ³óÁ

ՀՀ  պե տա կան բյու ջեի կազ մումն ի րա կա նաց վում է       

2 փու լով՝

(1) Öյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի կող մից տրա-

մադր ված տվյալ նե րի հի ման վրա ՀՀ  ֆի նանս նե րի նա-

խա րա րութ յու նը մշա կում է ե ռամ յա միջ նա ժամ կետ 

ծախ սե րի ծրագ րեր (ՄԺԾԾ): Կա ռա վա րութ յան կող մից 

Ñ³ëï³ïí»Éáõó Ñ»ïáª ÙÇÝã¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñí³

հու լի սի 20-ը, ՄԺԾԾ-ն ներ կա յաց վում է ՀՀ  Ազ գա յին ժո-

ղով՝ ի գի տութ յուն: 

(2) ՄԺԾԾ -ի հի ման վրա՝ կա ռա վա րութ յու նը տա րե կան 

բյու ջեի նա խա գի ծը ներ կա յաց նում է Ազ գա յին ժո ղո վի 

քննարկ մա նը բյու ջե տա յին տար վա (ո րը հա մընկ նում է 

օ րա ցու ցա յին տար վա հետ) մեկ նար կից առն վազն 90 

օր ա ռաջ: Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից հաս տատ վե լուց հե-

տո կա ռա վա րութ յունն անց նում է բյու ջեի կա տար մա-

ÝÁ¨å³ï³ëË³Ý³ïáõ¿ï³ñ»Ï³Ýáõ»é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ

հաշ վետ վութ յուն նե րի կազմ ման հա մար:

Այս պի սով, ծախ սե րի ցան կա ցած ծրա գիր, նե րառ-

յալ ե րե խա նե րին առնչ վող ծրագ րե րը, ներ կա յաց ված 

»Ý ØÄÌÌ-áõÙ ¨, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ, ï³ñ»Ï³Ý

բյու ջե նե րում: Ծրագ րե րի ֆի նան սա վոր ման, ի րա կա-

Ý³óÙ³Ý ¨ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ó³ÝÏ³ó³Í

փո փո խութ յուն կա տար վում է կա ռա վա րութ յան ո րոշ-

մամբ՝ այն նա խա պես հա մա ձայ նեց նե լով Ազ գա յին ժո-

ղո վի հետ՝ վեր ջի նիս կող մից տա րե կան բյու ջեի մա սին 

օ րեն քը հաս տա տե լու մի ջո ցով: 

Պե տա կան բյու ջեի դա սա կար գու մը

Պե տա կան բյու ջեի կա տար ման վե րա բեր յալ տե ղե-

Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ Áëï Ñ»ï¨Û³É ãáñë

չա փա նիշ նե րի (պե տա կան բյու ջեի ծախ սե րի բաշխ ման 

մա կար դակ նե րը ներ կա յաց ված են 2-րդ  հա վել վա ծում 

(7-րդ  բաժ նի 7.2-րդ կետ)): 

1.  գե րա տես չա կան, ո րով բյու ջե տա յին ծախ սե րը 

դա սա կարգ վում են ըստ պա տաս խա նա տու գե րա-

տես չութ յուն նե րի, 

լիք աշ խա տա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում նա խա տես վում 

է քննար կում ա վագ դպրո ցի մի խումբ ա շա կերտ նե րի 

Ñ»ïª ³Û¹åÇëáí Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨

դե ռա հաս նե րի շրջա նում բարձ րաց նել ի րենց ի րա վունք-

նե րի ի րա կա նաց ման հա մար Հա յաս տա նում կա տար-

վող բյու ջե տա յին հատ կա ցում նե րի մա սին ի րա զե կութ-

յու նը: Քննար կում նե րի արդ յուն քում նա խա տես վում է 

Ý³¨å³ïñ³ëï»É º-ÐÌ¶³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³Éª

ե րե խա նե րի ըն կալ ման հա մար մատ չե լի հաշ վետ վութ-

յուն:

3.2 §Ե րե խա¦ հաս կա ցութ յան սահ մա նում

3.3 Հա յաս տա նի բյու ջե տա յին հա մա կար գի մա սին ընդ հա նուր ակ նարկ 

11§0-18¦ տարիքային խումբը որպես գնահատման թիրախային խումբ ընտրելու առաջարկը եղել է նախաձեռնության շնորհանդեսի 
մասնակիցների կողմից, և զեկույցում բերված բոլոր ցուցանիշները վերաբերում են այս տարիքային խմբի երեխաներին: Այս տարիքային 
շրջանն ընդգրկում է մարդու ծննդյան օրվանից մինչև 18 տարեկան, այն է՝ չափահաս դառնալու օրվան նախորդող ժամանակաշրջանը:

Ե-ՀԾԳ  գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում թի րա խա յին 

խումբ է սահ ման վել 0-18 տա րի քա յին խմբի ման կա կան 

բնակ չութ յու նը11: Թի րա խա յին խմբի նման ընտ րութ յու-

նը հիմն ված էր ԵԻԿ-ի, ո րի հա մա ձայն ե րե խա է հա մար-

íáõÙ§18ï³ñÇÝãÉñ³ó³Í¦³ÝÓÁ,¨ÐÐûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý,

մաս նա վո րա պես՝ §Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սի ն¦ ՀՀ  

ûñ»ÝùÇíñ³,áñÁ̈ ëÝáõÛÝÏ»ñå¿ë³ÑÙ³ÝáõÙ§»ñ»Ë³¦

Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ: ØÇ¨ÝáõÛÝ »ñ¨áõÛÃÇ ÇÝãå»ë ÙÇç³½-

գայ նո րեն, այն պես էլ Հա յաս տա նի կող մից ըն դուն ված 

սահ մա նում նե րի հա մա պա տաս խա նութ յունն ըն ձե ռում 

¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·Ù³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ³ÛÉ

երկր նե րում ի րա կա նաց ված նմա նա տիպ նա խա ձեռ-

նութ յան արդ յուն քում ստաց ված տվյալ նե րը հա մե մա-

տե լու հնա րա վո րութ յուն: 
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12´յուջետային ծախսերի դասակարգման ավանդական մոտեցման մեջ ծրագրային դասակարգումը ներկայացված է որպես գործառական 
դասակարգման մակարդակից ներքև գտնվող մակարդակ, որը չպետք է շփոթել ծրագրային բյուջետավորման (Ծ´) շրջանակներում 
իրականացվող ծրագրային դասակարգման հետ, որը ներկայումս կիրառվում է բյուջետային փաստաթղթերին կից Ծ´ հավելվածներում: 
Ե-ՀԾԳ արդյունքների վերլուծությունն իրականացվել է բյուջեի ծախսերի դասակարգման ավանդական մոտեցման հիման վրա, քանի որ 
վերլուծություն իրականացնելու պահին Ծ´ շրջանակներում իրականացվող ծրագրային դասակարգման մոտեցումը վերջնականացված 
չէր և չէր կիրառվում որպես բյուջեի ծախսերի դասակարգման հիմնական մոտեցում:

2.  գոր ծա ռա կան (ո լոր տա յին), ո րով ծախ սե րը 

դա սա կարգ վում են ըստ ծախ սե րի կա տար ման 

նպա տակ նե րի, 

3.  ծրագ րա յին (գոր ծա ռա կան դա սա կարգ ման մա-

կար դա կի տակ գտնվող մա կար դակ)՝ ե րե խա նե րին 

ուղղ ված ծախ սե րը սահ ման վել են ծրագ րա յին մա-

կար դա կով,12 

4. տնտե սա գի տա կան, ո րով սահ ման վում է ծախ-

սե րի տե սա կը (օ րի նակ՝ աշ խա տա վարձ, տո կո սավ-

×³ñÝ»ñ, ïñ³Ýëý»ñïÝ»ñ, ³åñ³ÝùÝ»ñ ¨ Í³é³-

ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ)¨µÝáõÛÃÁªÁÝÃ³óÇÏÏ³ÙÏ³åÇï³É:

2012-2015 թվա կան նե րին բյու ջե նե րի կա տար ման գոր-

ծըն թա ցում ներգ րավ ված են ե ղել տա րե կան մի ջին 

Ñ³ßíáí ßáõñç 65 Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ·»ñ³ï»ë-

չութ յուն ներ, ո րոնք տա րե կան ի րա կա նաց րել են 700-

750 ծրագ րեր (ըստ բյու ջեի ծախ սե րի գոր ծա ռա կան 

դա սա կարգ ման): 

2019 թվա կա նից Հա յաս տանն ան ցում ¿ կա տա րե լու 

ծրագ րա յին բյու ջե տա վոր ման (ԾԲ) հա մա կար գին, ո րը, 

ինã պես նշված ¿ Կա ռա վա րութ յան 2017-2022 թվա-

կան նե րի գոր ծու նեութ յան ծրագ րում, հան դի սա նում ¿ 

կա ռա վա րութ յան գե րա կա յութ յուն նե րից մե կը: Ծ´  հա-

մա կար գի ներդր մամբ նպա տակ է դրվում ա վե լի ա մուր 

Ï³å»ñÑ³ëï³ï»ÉµÛáõç»Ç¨Çñ³Ï³Ý³óíáÕù³Õ³ù³-

Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝå³ï³ÏÝ»ñÇáõ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÙÇç¨ª

այս պի սով բա րե լա վե լով հան րա յին ծախ սե րի հաշ-

í»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý,Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý¨Í³Ëë³ÛÇÝ

արդ յու նա վե տութ յան մա կար դա կը: Միա ժա մա նակ, 

մինչ Ծ´  հա մա կար գին փաս տա ցի ան ցում կա տա րե-

լը, բյու ջե տա յին բո լոր փաս տաթղ թե րը կազմ վել են Ծ´ 

շր ջա նակ նե րում փաս տաթղ թե րի կազմ ման հա մար կի-

ñ³éíáÕÓ̈ ³ã³÷áí:Üßí³ÍÑ³Ý·³Ù³ÝùÁ¹Ûáõñ³óñ»É

է Ե-ՀԾԳ  ի րա կա նաց նե լիս ոչ ֆի նան սա կան տվյալ ներ, 

ûñÇÝ³Ïª ß³Ñ³éáõÝ»ñÇí»ñ³µ»ñÛ³ÉïíÛ³ÉÝ»ñ¨³ñ¹-

յուն քա յին ցու ցա նիշ ներ, ձեռք բե րե լու գոր ծըն թա ցը: 

Խոսքն այն տվյալ նե րի մա սին է, որ ճյու ղա յին նա խա-

րա րութ յուն ներն ի րենց բյու ջե տա յին փաս տաթղ թե րի 

հետ ներ կա յաց նում են ՀՀ  ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ-

յուն:

Հա մայն քա յին (տե ղա կան) բյու ջե նե րի դա սա կար գու մը

Հա մախմբ ված հա մայն քա յին (տե ղա կան) բյու ջե նե րի 

ծախ սե րը տա րան ջատ ված են ըստ տնտե սա գի տա կան 

¨ ·áñÍ³é³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ»ñÇ, áñáÝù ¿É, Çñ»Ýó

հեր թին, բա ժան վում են եր կու մա սի՝ ա) վար չա կան 

Ù³ë, ¨ µ) ýáÝ¹³ÛÇÝ Ù³ë: Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ µÛáõç»Ý»ñÇ

ծախ սե րի  ամ փոփ ծրագ րա յին դա սա կար գում չի ի րա-

կա նաց վում: 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ տե ղա կան բյու-

ջե նե րի կա տար ման վե րա բեր յալ հա սա նե լի տե ղե-

կատ վութ յու նն այն քան ման րա մասն ված չէ, որ քան 

պե տա կան բյու ջեի կա տար ման վե րա բեր յալ տե ղե-

կատ վութ յու նը, Ե-ՀԾԳ  մե թո դա բա նութ յու նը կի րա ռե-

լիս օգ տա գործ վել են տե ղա կան բյու ջե նե րի ծախ սե րի 

վե րա բեր յալ հա մախմբ ված տվյալ նե րը: Հա մայն քա յին 

(տե ղա կան) բյու ջե նե րի ծախ սե րի դա սա կարգ ման մա-

կար դակ նե րը ներ կա յաց ված են 3-րդ  հա վել վա ծում (7-

րդ  բաժ նի 7.3-րդ կետ):

êïáñ¨µ»ñí³Í³ÕÛáõë³ÏáõÙ³Ù÷á÷Ï»ñåáíÝ»ñÏ³-

յաց ված է Ե-ՀԾԳ շր ջա նա կում դի տարկ ված բյու ջե տա-

յին ծախ սե րի դա սա կար գու մը կենտ րո նա կան (պե տա-

Ï³ÝµÛáõç»)¨ï»Õ³Ï³Ý(Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝµÛáõç»Ý»ñ)Ù³-

կար դակ նե րում:
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ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

Աղյուսակ 1. Ե-ՀԾԳ առաջադրանքի շրջանակում դիտարկված բյուջետային ծախսերի դասակարգումը

Դասակարգում Մակարդակ Նկարագրություն Օրինակներ
Պետական 

բյուջե
Համայնքային 

բյուջեներ

Գերատեսչական 
դասակարգում

Մակարդակ 1 Գերատեսչություն
Կրթության և գիտության 
նախարարություն P Ï

Տնտեսագիտական 
դասակարգում 

Մակարդակ 1
Ծախսերի 

խմբավորում 
2 խմբերում

• Ընթացիկ ծախսեր
• Ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ 
գործառնություններ

P P

Տնտեսագիտական 
դասակարգում 

Մակարդակ 2

´աշխում՝

P P
1-ին խմբի մասով՝ 

 7 ենթախումբ 
• Ծառայությունների և 

ապրանքների ձեռքբերում

2-րդ խմբի մասով`  
2 ենթախումբ 

• Ոչ ֆինանսական 
ակտիվների գծով ծախսեր

Տնտեսագիտական 
դասակարգում 

Մակարդակ 3
Հոդվածների 

խոշորացված խմբեր
• Շարունակական ծախսեր
• Հիմնական միջոցներ P P

Տնտեսագիտական 
դասակարգում 

Մակարդակ 4 Հոդվածներ
• Էներգետիկ ծախսեր 
• Շենքերի և շինությունների 

ձեռքբերում
P P

Գործառական 
դասակարգում 

Մակարդակ 1 ´աժին Կրթություն P P
Գործառական 
դասակարգում 

Մակարդակ 2 Խումբ
Ընդհանուր միջնակարգ 
կրթություն P P

Գործառական 
դասակարգում 

Մակարդակ 3 Դաս
Ընդհանուր հիմնական 
կրթություն P P

Ծրագրային 
դասակարգում

Մակարդակ 1 Ծրագիր Ընդհանուր կրթություն P Ï

3.4.1 Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի  
ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ¨¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝÁëïÍ³Ëë»ñÇËÙµ»ñÇ

Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յիÝ Í³Ëë»ñÁ Ï³½ÙáõÙ

են հան րա յին ծախ սե րի այն մաս նա բա Åի նը, որն ուղ-

ղա կիո րեն կամ ա նուղ ղա կիո րեն ուղղ ված ¿ ե րե խա նե-

րին: Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի դա սա կար գումն 

ըստ ծախ սե րի խմբե րի թույլ է տա լիս տա րան ջա տել 

ե րե խա նե րին ուղ ղա կիո րեն թի րա խա վո րող ծրագ րե րը 

ե րե խա նե րին ա նուղ ղա կիո րեն թի րա խա վո րող ծրագ րե-

րից: Ե-ՀԾԳ  մե թո դա բա նութ յան շրջա նա կում ա նուղ ղա-

կի ծախ սե րի տար բեր տե սակ նե րի հա մար սահ ման վել 

են կշռա յին գոր ծա կից ներ՝ նպա տակ ու նե նա լով ցույց 

տալ, թե որ քա նով են այդ ծախ սե րը նա խա տես ված 

ե րե խա նե րի հա մար (կշռա յին գոր ծա կից նե րի սահ ման-

ման մե թո դա բա նութ յու նը նկա րագր ված է սույն բաժ նի 

3.5-րդ  կե տում): 

Ծախ սե րի ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի լի նե լը ո րո շե լու 

հա մար՝ պե տա կան բյու ջեի ծախ սերն ա ռան ձին-ա ռան-

ÓÇÝ ¹Çï³ñÏí»É ¨ ¹³ë³Ï³ñ·í»É »Ý Áëï Í³Ëë»ñÇ

Ñ»ï¨Û³É ËÙµ»ñÇ (Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ µÛու ջե նե րի դեպ քում 

ծախ սե րի դա սա կարգ ման հա մար դի տարկ վել է ծախ-
սե րի գոր ծա ռա կան դա սա կարգ ման §դա ս¦ մա կար դա-
կը).

1. Ուղ ղա կի ծախ սեր՝ ծախ սեր, ո րոնք ան մի ջա կա նո-
րեն ուղղ ված են ե րե խա նե րին: Այս ծախ սե րը հան րա յին 
ծա ռա յութ յուն նե րի/ապ րանք նե րի գծով ծախ սերն են, 
áñáÝó ³é³çÝ³ÛÇÝ ¨ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ß³Ñ³éáõÝ»ñÁ »ñ»-
խա ներն են (օ րի նակ՝ պատ վաս տում նե րի, տար րա կան 
ÏñÃáõÃÛ³Ý·ÍáíÍ³Ëë»ñÁ¨³ÛÉÝ):

2. Ա նուղ ղա կի ծախ սեր՝ ծախ սեր, ո րոնք ա նուղ ղա կիո-
րեն են ուղղ ված ե րե խա նե րին, այ սինքն՝ ուղղ ված են 
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ ¨ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ (ûñÇÝ³Ïª ÁÝï³Ý»Ï³Ý
նպաստ նե րի, սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան գծով ծախ-
ë»ñÁ¨³ÛÉÝ),

3. Ընդ լայն ված ծախ սեր՝ ծախ սեր, ո րոնք ուղղ ված են 
բնակ չութ յան կամ շա հա ռու նե րի ա վե լի լայն խմբե րին, 
ո րոն ցում ե րե խա նե րը հան դի սա նում են են թա խումբ 
(օ րի նակ՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց մա-
տուց վող բժշկա կան կամ այլ ծա ռա յութ յուն նե րի գծով 
ծախ սե րը, թրա ֆի քին գից տու ժած նե րի վե րա կանգ-

3.4 Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի 
ë³ÑÙ³ÝáõÙ¨¹³ë³Ï³ñ·áõÙ



29

Երևան I հունիս 2018 թ. 

Աղյուսակ 2. Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերի դասակարգումն 
                     ըստ երեխայի հիմնարար իրավունքների խմբերի

ÝáÕ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí Í³Ëë»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ):
Հա մա պա տաս խան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող նե-
րին կամ հաս տա տութ յուն նե րին ուղղ ված ծախ սե րը 
(օ րի նակ՝ ջրա մա տա կա րար ման կամ հա սա րա կա կան 
տրանս պոր տի ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող նե րին 
í×³ñíáÕ ëáõµëÇ¹³íáñÙ³Ý ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ) ¨ë
 ներ ա ռված են այս խմբում: 

4. Հան րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սեր՝ օ րի նակ՝ հան-
րա յին կա ռա վար ման, պաշտ պա նութ յան, անվ տան-
·áõÃÛ³Ý ·Íáí Í³Ëë»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: üÇ½ÇÏ³Ï³Ý »ÝÃ³-
կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման (օ րի նակ` ճա նա պարհ-
Ý»ñÇ, ¿É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý) ·Íáí
Í³Ëë»ñÁ¨ëÝ»ñ³éí³Í»Ý³ÛëËÙµáõÙ:

5. Ե րե խա նե րին ãվե րա բե րող կամ անն շան չա փով վե-
րա բե րող ծախ սեր (օ րի նակ՝ տա րեց նե րի ինս տի տու-
ցիո նալ խնամ քի գծով ծախ սե րը): 

Ե-ՀԾԳ շր ջա նա կում ներ կա յաց վել է ծախ սե րի եր կու 
ան ցու մա յին խումբ, ո րոնք, ի վեր ջո, միաց վել են ե րե-
խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի հինգ հիմ նա կան խմբե-
ñÇÝ:Ì³Ëë»ñÇ¨ë Ù»Ï³ÝóáõÙ³ÛÇÝËáõÙµ ¿Ý»ñÙáõÍ-

վել ՀՀ  կա ռա վա րութ յան պա հուս տա յին ֆոն դի հա մար, 
ո րում նե րառ ված ծախ սերն ա վե լի ուշ ուղղ վել են ծախ-
սե րի վե րը նշված հինգ հիմ նա կան խմբե րին: Ե րե խա-
նե րին ուղղ ված ծախ սե րի ան ցու մա յին դա սա կար գու մը 
ներ կա յաց ված է 4-րդ  հա վել վա ծում (7-րդ  բաժ նի 7.4-րդ 
 կետ):

3.4.2 Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի 
ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ¨¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝÁëï»ñ»Ë³ÛÇ
հիմ նա րար ի րա վունք նե րի խմբե րի

Պե տա կան բյու ջեից ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սերն 
ըստ ծախ սե րի խմբե րի դա սա կար գե լուց հե տո այդ 
ծախ սերն այ նու հետ դա սա կարգ վել են ըստ ե րե խա նե-
րի չորս հիմ նա րար ի րա վունք նե րի խմբե րի: ԵԻԿ-ի հա-
Ù³Ó³ÛÝª³Û¹Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ»Ý·áÛ³ï¨Ù³Ý,½³ñ·³ó-
Ù³Ý,å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý¨Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³ÝÇñ³íáõÝù-
նե րը: 

Ì³Ëë»ñÇ Ë³ã³Ó¨ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ Áëï »ñ»Ë³-
ÛÇÑÇÙÝ³ñ³ñÇñ³íáõÝùÝ»ñÇËÙµ»ñÇ¨·áñÍ³é³Ï³Ý
¹³ë³³ñ·Ù³Ý ËÙµ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ëïáñ¨ µ»ñ-
ված աղ յու սա կում:

Երեխայի իրավունքների խումբ
Գործառական դասակարգման հոդված/ծախսերի 

ուղղվածություն

Գոյատևման իրավունք
(այդ թվում՝ բավարար սնունդ, կացարան, անվտանգ խմելու 
ջուր, առողջապահական առաջնային ծառայություններին 
հասանելիություն  և արժանապատիվ կյանք ունենալու 
իրավունքները)

Առողջապահություն

´նակարանային կոմունալ տնտեսություն

Սնունդ և սնուցում

Սոցիալական աջակցություն13

Զարգացման իրավունք 
(այդ թվում՝ ֆորմալ կրթության, հանգստի և ժամանցի, 
մշակութային գործունեության և սեփական իրավունքների 
մասին իրազեկվածության իրավունքները)

Կրթություն

Սպորտ, հանգիստ և մշակույթ

Պաշտպանության իրավունք 
(այդ թվում՝ վատ վերաբերմունքի, արհամարհանքի, 
շահագործման և դաժան վերաբերմունքի բոլոր տեսակի 
դրսևորումներից պաշտպանության իրավունքը, ինչպես 
նաև պատերազմի ժամանակ և բռնությունից հատուկ 
պաշտպանության իրավունքը, դատավարական և 
երաշխավորված պաշտպանության իրավունքը)

Պաշտպանություն չարաշահումից, բռնությունից, 
շահագործումից և խտրականությունից

Մասնակցության իրավունք 
(այդ թվում՝ ազատ արտահայտվելու, մասնակցության, 
տեղեկացված լինելու և միավորումներ ստեղծելու 
իրավունքները)

Տեղեկատվություն

Զանգվածային լրատվամիջոցներ

13º-ÐÌ¶³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇí»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁÏ³ï³ñí»É¿Ð³Û³ëï³ÝáõÙ·áÛáõÃÛáõÝáõÝ»óáÕµÛáõç»ï³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÇÍñ³·ñ»ñÇÏ³éáõóí³ÍùÇ¨µá-
վան դա կութ յան հի ման վրա: Այս ա ռու մով, սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան ո լոր տում ի րա կա նաց վող բյու ջե տա յին ծրագ րե րի ներ կա յիս կա ռուց-
í³ÍùÁß³ï¹»åù»ñáõÙµ³ñ¹¿,Ý»ñ³éÛ³ÉÍ³Ëë»ñÇÏ³éáõóí³ÍùÁ,áñáÝùÏ³ñáÕ»Ý¹³ë³Ï³ñ·í»Éáñå»ë·áÛ³ï¨Ù³Ý(ëÝáõÝ¹,³å³ëï³Ý,
Ñ³·áõëï,³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ¨³ÛÉÝ)¨å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÍ³Ëë»ñ:ÜÙ³ÝÙÇûñÇÝ³Ï»ÝÙ³ÝÏ³ïÝ»ñáõÙÙ³ïáõóíáÕ»ñ»Ë³Ý»ñÇËÝ³ÙùÇ
ծա ռա յութ յուն նե րը: Այդ ծրագ րե րի դա սա կարգ ման վե րա բեր յալ ո րո շու մը կա յաց վել է ո րո շա կի տե սա կի ծախ սե րի փաս տա ցի կշիռ նե րի հի ման 
íñ³,áñáÝùóáõÛó»Ýïí»É,áñ³Û¹Í³Ëë»ñÇÍ³Ýñ³ÏßÇéÙ³ëÁ·áñÍÝ³Ï³Ýáñ»ÝáõÕÕí»É¿·áÛ³ï¨Ù³ÝÇñ³íáõÝùÇÇñ³óÙ³ÝÁª¹ñ³ÝáíÇëÏ
ծրագ րա յին ծախ սե րի տե սանկ յու նից այլ ի րա վունք նե րը դարձ նե լով գրե թե ոչ ներ կա յա ցուց չա կան: Ա վե լին, ներ կա յիս դա սա կարգ ման մո տե ցու-
մը փո խառ վել է այլ երկր նե րում, օ րի նակ` Ար գեն տի նա յում, Պե րո ւում, Մեք սի կա յում ի րա կա նաց ված Ե-ՀԾԳ ն մա նօ րի նակ մե թո դա բա նութ յու նից 
¨Ñ³ñÙ³ñ»óí»ÉÑ³Û³ëï³ÝÛ³ÝÑ³Ù³ï»ùëïÇÝ:
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ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

´յու ջե տա յին այն ծախ սե րը, ո րոնք հնա րա վոր չի ե ղել 
դա սա կար գել ըստ վե րը նկա րագր ված չորս հիմ նա րար 
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áñ¨¿ËÙµÇ, Ý»ñ³éí»É »Ý §Ընդ հա նուր 
բնույ թի/âդա սա կարգ ված ծախ սե ր¦ խմբում (օ րի նակ` 
հան րա յին կա ռա վար ման գծով ծախ սե րը):

3.4.3 Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի սահ-
Ù³ÝáõÙÁ¨¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝÁëï»ñ»Ë³Ý»ñÇ
սե ռա տա րի քա յին խմբե րի

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սերն այ նու հետ դա սա-
Ï³ñ·í»É»ÝÁëïëïáñ¨µ»ñí³Í³ÕÛáõë³ÏáõÙÝ»ñÏ³-

յաց ված տա րի քա յին խմբե րի: 

Այն դեպ քե րում, երբ հա սա նե լի տե ղե կատ վութ յան 
(բյու ջե տա յին, վի ճա կագ րա կան կամ այլ) հի ման վրա 
հնա րա վոր չի ե ղել դա սա կար գել ե րե խա նե րին ուղղ-
ված ծախ սերն ըստ նշված տա րի քա յին խմբե րի, հա մա-
պա տաս խան ծախ սե րը դա սա կարգ վել են ըստ §âդա-
սա կարգ վա ծ¦ տա րի քա յին խմբի, որն ընդգր կում է 0-18 
տա րի քա յին խմբի ե րե խա նե րին:

Յու րա քանչ յուր տա րի քա յին խմբին ուղղ ված ծախ սե րը 
µ³ßËí»É»ÝÝ³¨Áëïß³Ñ³éáõÝ»ñÇë»éÇ(³ղ ջիկ/տղա): 

Աղյուսակ 3. Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերի դասակարգումն ըստ տարիքային խմբերի

Երեխաների խումբ/Ժամանակաշրջան Տարիքային խումբ 

Նորածիններ (1) 0-1

Նորածիններ (2) 1-2

Վաղ մանկություն 3-5

Մանկություն 6-9

Վաղ դեռահասություն 10-14

Դեռահասություն 15-18

Հիմք ըն դու նե լով ըստ ծախ սե րի խմբե րի՝ ծախ սե րի 
դա սա կարգ ման արդ յունք նե րը՝ յու րա քանչ յուր ծախ սա-
յին ծրագ րի վե րագր վել է ծախ սե րի ո րո շա կի կշիռ: Այդ 
կշիռ նե րը ներ կա յաց նում են ծախ սե րի այն մա կար դա-
կը կամ ծա վա լը, որն ուղղ ված է ե րե խա նե րին ու դե ռա-
Ñ³ëÝ»ñÇÝ¨Í³ËëíáõÙ¿Ñû·áõïÝñ³Ýó:

Ծախ սե րի կշիռ նե րը կա րող են ար տա հայտ վել 0-1 միա-
վոր նե րով՝ կախ ված այն բա նից, թե կա տար վող ծախ-
սերն ինչ փաս տա ցի կամ գնա հատ ված օ գուտ ներ են 
բե րում ե րե խա նե րին: Ըստ 3.4.1-ին կե տում բեր ված 
դա սա կարգ ման՝ ուղ ղա կի ծախ սե րի կշի ռը գնա հատ վել 
է 1, իսկ ա նուղ ղա կի ծախ սե րի նը՝ 0: Ա նուղ ղա կի ծախ սե-
ñÇÏßÇéÝ»ñÁáñáßí»É»Ýëïáñ¨Ãí³ñÏí³Íï³ñµ»ñ³Ï-
նե րի հի ման վրա՝ կախ ված ծրագ րի բնույ թից, ծրագ րի 
ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ ËÙµÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÷³ëï³óÇ »ñ»Ë³
շա հա ռու նե րի՝ որ պես շա հա ռու նե րի ընդ հա նուր թվի 
մաս կազ մող խմբի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան հա-
սա նե լիութ յու նից.

1. Þ³Ñ³éáõ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ
թվի վե րա բեր յալ փաս տա ցի տվյալ նե րի հա սա նե լիութ-
յան դեպ քում կշիռ նե րը հաշ վարկ վել են այդ փաս տա ցի 
ցու ցա նիշ նե րի հի ման վրա:

2. ºÃ»ß³Ñ³éáõ»ñ»Ë³Ý»ñÇ¨ÁÝ¹Ñ³Ýáõñß³Ñ³éáõÝ»-
րի թվի վե րա բեր յալ փաս տա ցի տվյալ նե րը հա սա նե լի 
չեն ե ղել կամ դրանք հնա րա վոր չի ե ղել հեշ տութ յամբ 
ստա նալ ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րից կամ պաշ-

տո նա կան վի ճա կագ րութ յու նից, ա պա կշիռ նե րը հաշ-
վարկ վել են շա հա ռու նե րի նա խա տես ված թվի վե րա-
բեր յալ տվյալ նե րի հի ման վրա (ո րոնք Ծ´ շր ջա նա կում 
å³Ñ³ÝçíáÕ Ó̈ ³ã³÷»ñáí Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ×ÛáõÕ³-
ÛÇÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÏáÕÙÇó¨Ñ»ï³·³ÛáõÙÝ»-
րառ վում տա րե կան բյու ջե նե րի կա տար ման ե ռամս յա-
կա յին հա մա մաս նութ յուն նե րը հաս տա տե լու մա սին ՀՀ 
 կա ռա վա րութ յան ո րո շում նե րում):

3. Ե թե շա հա ռու նե րի թվի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը բա-
ցա կա յել են կամ, ե թե ծրա գիրն ուղղ ված է ե ղել զուտ 
հան րա յին (ան բա ժա նե լի) բա րիք նե րի ա պա հով մա-
նը կամ են թա կա ռուց վածք նե րին, սա կայն ե րե խա ներն 
օգտ վել են դրա նից, ա պա ՀՀ  ԱՎԾ-ի պաշ տո նա կան հրա-
պա րա կում նե րի հի ման վրա՝ որ պես հա մա պա տաս խան 
կշիռ է ըն դուն վել Հա յաս տա նի բնակ չութ յան ընդ հա նուր 
թվա քա նա կում ման կա կան բնակ չութ յան (0-18 տա րի-
քա յին խումբ) տե սա կա րար կշի ռը14: Հստակ մար զա յին 
կամ գյու ղա կան/քա ղա քա յին բնակ չութ յանն ուղղ վա-
ծութ յուն ու նե ցող ծրագ րե րի կամ ե րե խա նե րի ո րո շա-
կի տա րի քա յին խմբե րին ուղղ ված ծրագ րե րի դեպ քում 
կշիռ նե րը ո րոշ վել են բնակ չութ յան հա մա պա տաս խան 
խմբի վե րա բեր յալ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հի ման 
վրա: §Ա նուղ ղա կի ծախ սե րի¦ դեպ քում, երբ ըն տա նիք-
նե րի փաս տա ցի թվի կամ շա հա ռու ըն տա նիք նե րում 
ե րե խա նե րի թվի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը հա սա նե լի չեն 
ե ղել, կշիռ նե րը ո րոշ վել են մեկ ըն տա նի քում ե րե խա նե-
րի մի ջին վի ճա կագ րա կան թվի հի ման վրա:

3.5 Ա նուղ ղա կի ծախ սե րի կշռա յին գոր ծա կից նե րի ո րո շում

14ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության (ներկայումս՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե) կողմից հրապարակվող 
§Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու¦ (2012, 2013, 2014, 2015 և 2016 թվականների հրապարակումներ):
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Ե րե խա նեñÇÝ áõÕÕí³Í Í³Ëë»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·»Éáõó ¨
դրանց հա մա պա տաս խան կշիռ ներ վե րագ րե լուց հե-
տո գնա հատ ման յու րա քանչ յուր տար վա հա մար հաշ-
í³ñÏí»É»ÝÑ»ï¨Û³Éóáõó³ÝÇßÝ»ñÁª

ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ¨¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇÝáõÕÕí³ÍÑ³Ýñ³ÛÇÝ
ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լը (ան վա նա կան ար տա հայ-
ïáõÃÛ³Ùµ¨µ³½³ÛÇÝï³ñí³Ñ³ëï³ïáõÝ·Ý»ñáí),

Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րը մեկ շնչի 
Ñ³ßíáí(³Ýí³Ý³Ï³Ý³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ¨µ³½³-
յին տար վա հաս տա տուն գնե րով), այն է՝ ե րե խա նե-
րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լը 
բա ժա նած բնակ չութ յան ընդ հա նուր թվա քա նա կի 
վրա,

Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րը մեկ ե րե-
Ë³ÛÇ Ñ³ßíáí (³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ ¨
բա զա յին տար վա հաս տա տուն գնե րով), այն է՝ ե րե-
խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի ամ բողջ ծա-
վա լը բա ժա նած ման կա կան բնակ չութ յան ընդ հա նուր 
թվա քա նա կի վրա,

Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րը մեկ ե րե-
խա յի հաշ վով, ԱՄՆ դո լար (հիմք ըն դու նե լով մի ջին 
տա րե կան փո խար ժե քը),

ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ¨¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇÝáõÕÕí³ÍÑ³Ýñ³ÛÇÝ
ծախ սե րը (հա րա բե րութ յու նը սո ցիա լա կան ծախ սե րի 
ամ բողջ ծա վա լի նկատ մամբ՝ %),

ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ ¨ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í Ñ³Ýñ³-
յին ծախ սե րը (հա րա բե րութ յու նը բյու ջեի ծախ սե րի 
ամ բողջ ծա վա լի նկատ մամբ՝ %),

ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ¨¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇÝáõÕÕí³ÍÑ³Ýñ³ÛÇÝ
ծախ սե րը (հա րա բե րութ յու նը ՀՆԱ-ի նկատ մամբ՝ %):

´ա ցի այդ, հաշ վարկ վել է ե րե խա նե րի թի րա խա վոր-
ման 2 տար բեր հա մա թիվ՝ գնա հա տե լու, թե արդ յոք 
հան րա յին ծախ սե րը ե րե խա յա մետ են, թե± ա վե լի շատ 
ուղղ ված են մե ծա հա սակ նե րին:

Ընդ հա նուր ծախ սե րի մա սով ե րե խա նե րի թի րա խա-
վոր ման հա մա թիվ (1)-ը ցույց է տա լիս, թե որ քա նով է 
ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի ամ բողջ 
ծա վա լը հա մա չափ բնակ չութ յան ընդ հա նուր թվա քա-
Ý³ÏáõÙ»ñ»Ë³Ý»ñÇï»ë³Ï³ñ³ñÏßéÇÝ¨Ñ³ßí³ñÏ-
íáõÙ¿Ñ»ï¨Û³ÉÏ»ñåª

Սո ցիա լա կան ծախ սե րի մա սով ե րե խա նե րի թի րա-
խա վոր ման հա մա թիվ (2)-ը15  ցույց է տա լիս, թե որ-
քա նով է սո ցիա լա կան ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լում 
ե րե խա նե րին ուղղ ված ուղ ղա կի ծախ սե րի տե սա կա-
րար կշի ռը հա մա չափ բնակ չութ յան ընդ հա նուր թվա-
քա նա կում ե րե խա նե րի տե սա կա րար կշռին և հաշ-
վարկ վում է հետևյալ կերպ

Ե թե հա մա թի վը մեծ է 1-ից, ա պա առ կա է ծախ սե րի 
ե րե խա յա մետ §շե ղու մ¦, հա կա ռակ դեպ քում՝ այդ §շե-
ղու մը¦ հօ գուտ մե ծա հա սակ նե րի է:

3.6 Ամ փոփ ցու ցա նիշ նե րի հաշ վարկ

4. Ե թե ծրա գիրն ու նե ցել է տար բեր կշիռ ներ ու նե ցող մե-
կից ա վե լի բա ղադ րիչ, ա պա յու րա քանչ յուր բա ղադ րիչ 
í»ñÉáõÍí»É¨Ïßéí»É¿³é³ÝÓÇÝ,¨Íñ³·ñÇÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
կշիռ է ըն դուն վել ծրագ րին ուղղ ված ծախ սե րի ամ բողջ 
ծա վա լում ե րե խա նե րին առնչ վող ծախ սե րի (բո լոր բա-
ղադ րիչ նե րի գծով) տե սա կա րար կշի ռը:

Կշռա յին գոր ծա կից նե րի սահ ման ման վե րը նշված մե-
Ãá¹ÁÏÇñ³éí»É ¿Ý³¨Áëïë»é³ï³ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇ
բաշխ ված ծախ սե րի կշիռ նե րը ո րո շե լու հա մար:

ÜáõÛÝ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ Ý³¨ Ñ³-
մայն քա յին (տե ղա կան) բյու ջե նե րի ծախ սե րի կշիռ նե րի 
սահ ման ման գոր ծըն թա ցը, մի տար բե րութ յամբ միայն, 
որ կշիռ նե րը կի րառ վել են գոր ծա ռա կան դա սա կարգ-
ման §դա ս¦ մա կար դա կի նկատ մամբ: Այն դեպ քե րում, 
երբ հա մայն քա յին բյու ջե նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ-

վութ յու նը կամ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը հա սա նե լի 
Ï³Ùµ³í³ñ³ñã»Ý»Õ»É,º-ÐÌ¶¹³ëÇãÝ»ñÇ¨Ñ³Ù³ÛÝ-
քա յին բյու ջե նե րի ծախ սե րի կշիռ նե րի ո րոշ ման հա մար 
օգ տա գործ վել է պե տա կան բյու ջեի ծախ սե րի գոր ծա-
ռա կան դա սա կարգ ման հա մա պա տաս խան դա սի վե-
րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը:

Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի դա սա-
Ï³ñ·Ù³Ý ¨ ³Û¹ Í³Ëë»ñÇ Ïßé³ÛÇÝ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ
ո րոշ ման կարգն ա ռա ջին ան գամ կի րառ վել է 2015 
թվա կա նի տվյալ նե րի նկատ մամբ, իսկ այ նու հետ տա-
ñ³Íí»É ¿ Ý³¨ 2012-2014 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
վրա:

Հին գե րորդ հա վել վա ծը (7-րդ  բաժ նի 7.5-րդ  կետ) պա-
րու նա կում է կշռա յին գոր ծա կից նե րի ո րոշ ման հա մար 
օգ տա գործ ված տվյալ նե րի հիմ նա կան աղբ յուր նե րը:

Երեխաների 
թիրախավորման 

համաթիվ (1) =

երեխաներին ուղղված 
ուղղակի ծախսեր/ ընդհանուր 

սոցիալական ծախսեր

0-18 տարեկան բնակչություն/
ընդհանուր բնակչություն

15Սոցիալական ծախսերը ներառում են առողջապահության, կրթության, սոցիալական պաշտպանության, հանգստի, 
մշակույթի և կրոնի ոլորտներին ուղղված պետական բյուջեի ծախսերը:

Երեխաների 
թիրախավորման 

համաթիվ (1) =

երեխաներին ուղղված 
ընդհանուր ծախսեր/ ընդհանուր 

բյուջետային ծախսեր

0-18 տարեկան բնակչություն/
ընդհանուր բնակչություն



32

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

Ե-ՀԾԳ  ա ռա ջադ րան քի ի րա կա նաց ման հիմ նա կան 
սահ մա նա փա կում նե րը պայ մա նա վոր ված են ե ղել 
տվյալ նե րի ան հա սա նե լիութ յամբ կամ ոչ բա վա րար 
ծա վա լով հա սա նե լիութ յամբ՝

Պեï³Ï³Ý µÛáõç»Ç ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÁ ¨
ման րա մասն ման աս տի ×ա նը. Â»¨å»ï³Ï³ÝµÛáõç»-
ï³ÛÇÝ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ¨µÛáõç»ÇÏ³ï³ñÙ³ÝÙ³ëÇÝ
հաշ վետ վութ յուն նե րը տրա մադ րում են բյու ջեի կա-
տար ման ոչ ֆի նան սա կան ցու ցա նիշ նե րի վե րա բեր-
յալ տե ղե կատ վութ յուն (նե րառ յալ հիմ նա կան շա հա-
ռու նե րի ընդ հա նուր շրջա նա կը), շատ դեպ քե րում այդ 
տե ղե կատ վութ յու նը բա վա կա նա չափ ման րա մասն-
ված չէ, որ պես զի հնա րա վոր լի նի բյու ջե տա յին ծախ-
սե րի փաս տա ցի շա հա ռու նե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե-
րը դա սա կար գել ըստ սե ռա տա րի քա յին խմբե րի: Այդ 
¹»åù»ñáõÙÏáÝÏñ»ïï³ñÇù³ÛÇÝ¨ë»é³ÛÇÝËÙµ»ñÇ
կշռա յին գոր ծա կից նե րը ո րո շե լու հա մար օգ տա գործ-
վել է հա մա պա տաս խան պաշ տո նա կան վի ճա կագ-
րա կան տե ղե կատ վութ յու նը:

Բյու ջեի տե ղե կատ վութ յան տա րած քա յին բաշ խու մը. 
´յու ջե տա յին ծախ սե րի, արդ յուն քա յին ցու ցա նիշ նե րի 
¨ ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³ßËÙ³Ý í»ñ³µ»ñ-
յալ բա վա րար տե ղե կատ վութ յուն չկա, ուս տի, բյու-
ջեի կա տար ման վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան բաշ-
խումն ըստ մար զե րի հնա րա վոր չէր նե րա ռել վեր լու-
ծութ յան մեջ:

Հա մայն քա յին (տե ղա կան) բյու ջե նե րի տե ղե կատ-
վութ յան ներ կա յաց ման մա կար դակ նե րը. Հա մայն-
քա յին (տե ղա կան) բյու ջե նե րի կա տար ման վե րա բեր-
յալ տե ղե կատ վութ յունն այն քան էլ ման րա մասն ված 
չէ, որ քան պե տա կան բյու ջեի կա տար ման վե րա բեր-
յալ տե ղե կատ վութ յու նը, այ սինքն՝ բյու ջե նե րի կա-
տար ման վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը ներ կա-
Û³óí³Íã¿Íñ³·ñ³ÛÇÝÙ³Ï³ñ¹³Ïáí¨ãÇå³ñáõÝ³-
կում բյու ջեի կա տար ման վե րա բեր յալ ոչ ֆի նան սա-
կան ցու ցա նիշ ներ: Ուս տի, կշռա յին գոր ծա կից նե րը 
կի րառ վել են բյու ջե տա յին դա սա կարգ ման §Դա ս¦ 
մա կար դա կում: Այն դեպ քե րում, երբ կշռա յին գոր-
Í³ÏÇóÝ»ñÁáñáß»ÉáõÑ³Ù³ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝµÛáõç»Ý¨
վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վութ յու նը հա սա նե լի կամ 
µ³í³ñ³ñ ãÇ »Õ»É, º-ÐÌ¶ ¹³ëÇãÝ»ñÁ ¨ Í³Ëë»ñÇ
կշռա յին գոր ծա կից նե րը ո րո շե լու հա մար օգ տա գործ-
վել է պե տա կան բյու ջեի հա մա պա տաս խան գոր ծա-
ռա կան դա սի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը:  

Պաշ տո նա կան վի ×ա կագ րա կան տե ղե կատ վութ յան 
ßñç³Ý³ÏÁ ¨ Ù³Ýñ³Ù³ëÝÙ³Ý ³ëïÇ×³Ýը. Ո րոշ 
դեպ քե րում վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վութ յու նը 
հստակ չի տա րան ջա տում պե տա կան բյու ջեից ֆի-
նան սա վոր վող ծրագ րե րի ծա ռա յութ յուն նե րի շա հա-
ռու նե րին մաս նա վոր մի ջոց նե րով ֆի նան սա վոր վող 
ծրագ րե րի շա հա ռու նե րից, օ րի նակ` ա ռող ջա պա-
ÑáõÃÛ³ÝíÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý¹»åùáõÙ:ºÕ»É»ÝÝ³¨ÙÇ
շարք դեպ քեր, երբ վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վութ-
յու նում սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի շա հա ռու նե-
րի բաշխ ման հա մար սահ ման ված տա րի քա յին խմբե-
րը տար բեր վել են Ե-ՀԾԳ շր ջա նա կում սահ ման ված 
տա րի քա յին խմբե րից: Նման դեպ քե րում տա րի քա յին 
խմբե րի հա մա պա տաս խա նե ցու մը հնա րա վո րինս 
ա պա հո վե լու հա մար կա տար վել է ո րո շա կի մո տար-
կում:

Ընդ հա նուր առ մամբ, Ե-ՀԾԳ  մե թո դա բա նութ յու նը՝ որ-
պես նո րույթ, միա ժա մա նակ թե՛ հնա րա վո րութ յուն ներ 
¿ëï»ÕÍ»É¨Ã»՛³é³çµ»ñ»ÉÙ³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñ:ºñ»-
խա նե րին ուղղ ված բյու ջե տա վոր ման կամ ե րե խա նե-
րին ուղղ ված ծախ սե րի գնա հատ ման հաս կա ցութ յու նը 
նո րութ յուն է ինչ պես Հա յաս տա նի, այն պես էլ Եվ րո-
å³ÛÇ¨Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý²ëÇ³ÛÇï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÑ³-
մար, ին չով էլ պայ մա նա վոր ված՝ նշված գոր ծըն թա ցի 
ի րա կա նաց ման ա ռա ջին փո ձի հա մար պա հանջ վել է 
³ÏÝÏ³Éí³ÍÇó³í»ÉÇ»ñÏ³ñÅ³Ù³Ý³Ï:ØÇ¨ÝáõÛÝÅ³-
մա նակ, պե տա կան շա հագր գիռ կող մե րի հա մար այն-
քան էլ հստակ չէր, թե արդ յոք Ե-ՀԾԳ  գոր ծըն թացն ի րե-
նից զուտ ֆի նան սա կան գոր ծըն թաց է ներ կա յաց նում, 
թե± ա վե լի վեր լու ծա կան, ո րի արդ յուն քում ստաց ված 
տվյալ նե րը պետք է օգ տա գործ վեին ծրագ րե րի պլա նա-
íáñáõÙ¨µÛáõç»ï³íáñáõÙÇñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë:

3.7 Վեր լու ծութ յան սահ մա նա փա կում նե րը
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Երևան I հունիս 2018 թ. 

4. 2012-2015 թվականներին երեխաներին ուղղված 
    հանրային ծախսերի վերլուծություն

2010 թվա կա նից սկսած՝ Հա յաս տա նի տնտե սութ յունն 

³×»É ¿, Ã»¨ 2016 Ãí³Ï³ÝÇÝ³×Çï»ÙåÁ ¹³Ý¹³Õ»É

է: 2008-2009 թվա կան նե րի ֆի նան սատն տե սա կան 

ճգնա ժա մին հա ջոր դած՝ 2009 թվա կա նին ՀՆԱ-ի ար ձա-

նագ րած կտրուկ ան կու մից հե տո (նա խորդ տար վա 

հա մե մատ՝ -14.1%), 2010 թվա կա նից սկսած՝ Հա յաս-

տա նի տնտե սութ յունն ա ճել է: Սա կայն, ա ճի ցու ցա նի-

ßÁÝí³½Ù³ÝÙÇïáõÙÝ»ñ¿¹ñë̈ áñ»É:2013Ãí³Ï³ÝÇÝ

ՀՆԱ-ի ար ձա նագ րած տա րե կան 3.3% ա ճի հա մե մատ՝ 

2016 թվա կա նին ՀՆԱ-ն  ա ճել է տա րե կան 0.2%-ով: 2016 

թվա կա նին տնտե սա կան ա ճի դան դա ղու մը մե ծա պես 

å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ »Õ»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¨ ßÇ-

նա րա րութ յան ո լորտ նե րում ար ձա նագր ված անկ մամբ 

(նա խորդ տար վա հա մե մատ՝ հա մա պա տաս խա նա-

µ³ñª-5.8%¨-10.8%):ØÇ¨ÝáõÛÝÅ³Ù³Ý³Ï,³ñ¹ÛáõÝ³-

µ»ñáõÃÛ³Ý,Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¨³é¨ïñÇáÉáñïÝ»ñáõÙ

2016 թվա կա նին ար ձա նագր վել է դրա կան աճ՝ տա րե-

Ï³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñª6.7%,7.1%¨1%:

2012 թվա կա նից սկսած՝ բյու ջե տա յին ծախ սե րի ա ճի 
տեմ պերն ա վե լի բարձր են ե ղել, քան բյու ջեի ե կա-
մուտ նե րի նը՝ հան գեց նե լով բյու ջեի ա ճող պա կա սուր դի 
(դե ֆի ցիտ): 2012-2016 թվա կան նե րին հա մախմբ ված 
µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ ÐÜ²-Ç Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý
ցու ցա նիշն ա ճել է ըն դամ նեը 0.8 տո կո սա յին կե տով 
¨ 2016 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ï³½Ù»É 23.7%` 2012 Ãí³Ï³ÝÇÝ
ար ձա նագր ված 22.9%-ի հա մե մատ: Նույն ժա մա նա-
Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, Ñ³Ù³ËÙµí³Í µÛáõç»Ç Í³Ëë»ñÇ ¨
ՀՆԱ-ի հա րա բե րակ ցութ յան ցու ցա նիշն ա վե լի ա րագ է 
³×»É¨2016Ãí³Ï³ÝÇÝÏ³½Ù»É¿29.2%`2012Ãí³Ï³-
նին ար ձա նագր ված 24.3%-ի հա մե մատ: Արդ յուն քում, 
գրանց վել է բյու ջեի դե ֆի ցի տի կտրուկ աճ՝ 2016 թվա-
Ï³ÝÇÝÐÜ²-ÇÙÇÝã¨5.5%-Çã³÷áí,ÇÝãÁ4.1ïáÏáë³ÛÇÝ
կե տով գե րա զան ցել է 2012 թվա կա նին ար ձա նագր ված 
հա մա պա տաս խան ցու ցա նի շը:

4.1 Հայաստանի տնտեսության մասին ընդհանուր ակնարկ16

16Վերլուծությունը կատարվել է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի և ՀՀ ֆինանսների 
նախարարության պաշտոնական վիճակագրական տվյալների հիման վրա:

Ամփոփ արդյունքներ

2010 թվականից սկսած՝ Հայաստանի տնտեսությունն աճել է, թեև 2016 թվականին աճի տեմպը դանդաղել է: 
2012 թվականից սկսած՝ բյուջետային ծախսերի աճի տեմպերն ավելի բարձր են եղել, քան բյուջեի 
եկամուտներինը՝ հանգեցնելով բյուջեի աճող պակասուրդի (դեֆիցիտ):

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

Աղյուսակ 4. ՀՆԱ-ի, գների և հարկաբյուջետային հիմնական ցուցանիշները

2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ. 2016 թ.

Իրական հատված և գներ

Համախառն ներքին արդյունք, մլրդ ՀՀ դրամ 4,266 4,556 4,829 5,044 5,080

Իրական ՀՆԱ (հարաբերությունը նախորդ տարվա նկատմամբ՝ %) 7.2 3.3 3.6 3.2 0.2

Համախառն ներքին արդյունք, մլն ԱՄՆ դոլար 10,619 11,121 11,610 10,553 10,572

Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն, ԱՄՆ դոլար 3,512 3,680 3,852 3,512 3,533

Գնաճ՝ տարեկան միջին ՍԳԻ 
(հարաբերությունը նախորդ տարվա նկատմամբ՝ %)

2.5 5.7 3.0 3.7 -1.4

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար տարեկան միջին փոխարժեք 401.8 409.6 415.9 477.9 480.5

Հարկաբյուջետային հատված

Համախմբված բյուջեի եկամուտներ 
(հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ՝ %)

22.9 24.2 24.4 23.8 23.7

Համախմբված բյուջեի ծախսեր 
(հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ՝ %)

24.3 25.7 26.3 28.6 29.2

Համախմբված բյուջեի պակասուրդ (դեֆիցիտ) 
(հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ՝ %)

1.4 1.5 1.9 4.8 5.5
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

4.2Ð³Û³ëï³ÝáõÙ»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ¨¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇÝ
      ուղղված հանրային ծախսերը

Հա յաս տանն ու նի ա վե լի քան 3 մի լիոն բնակ չութ յուն, ո րից շուրջ 690 հա զա րը ե րե խա ներ են, ո րոնք կազ-
մում են երկ րի ողջ բնակ չութ յան շուրջ 23%-ը: Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում այս ցու ցա նի շը զգա լի փո փո-
խութ յուն ներ չի կրել: 

0-18ï³ñÇù³ÛÇÝËÙµÇ»ñ»Ë³Ý»ñÇë»é³ÛÇÝÑ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ýóáõó³ÝÇßÁÑ»ï¨Û³ÉÝ¿ª³ÕçÇÏÝ»ñª52%
¨ïÕ³Ý»ñª48%:

0-3ï³ñ»Ï³Ý»ñ»Ë³Ý»ñÁÏ³½ÙáõÙ»ÝÙÇÝã¨18ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÇ18%-Á,6-9ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÁª23%-Á,ÇëÏ10-18
տա րի քա յին խմբի դե ռա հաս նե րը կազ մում են ման կա կան բնակ չութ յան 40%-ը:

2016 թվա կա նի վեր ջին տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նում ե րե խա նե րի մեկ եր րորդն ապ րում է աղ քա տութ-
յան մեջ, իսկ մոտ 2%-ը՝ ծայ րա հեղ աղ քա տութ յան: 

Â»¨í»ñçÇÝï³ñÇÝ»ñÇÁÝÃ³óùáõÙÝßí³Íóáõó³ÝÇßÝ»ñÁÏ³ÛáõÝÏ»ñåáíÝí³½»É»Ý,³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí,¹ñ³Ýù
դեռ շա րու նա կում են բարձր լի նել 2008 թվա կա նին գրանց ված ման կա կան աղ քա տութ յան ա մե նաս տո րին գծից, 
³ÛÝ¿ªÙ³ÝÏ³Ï³Ý³Õù³ïáõÃÛáõÝª29.8%¨Ù³ÝÏ³Ï³ÝÍ³Ûñ³Ñ»Õ³Õù³ïáõÃÛáõÝª1.6%:

ՆԵՐԴԻՐ 3. Ø³ÝÏ³Ï³ÝµÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ¨Ù³ÝÏ³Ï³Ý³Õù³ïáõÃÛáõÝÁÐ³Û³ëï³ÝáõÙ

Վեր լու ծութ յան արդ յունք նե րը ցույց են տվել, որ Հա-
յաս տա նում բյու ջե տա յին ծախ սե րը խիստ կենտ րո-
նաց ված են. ծախ սե րի 90%-ը կա տար վում ¿ պե տա-
կան բյու ջեից: Վեր ջին ãորս տա րի նե րի ըն թաց քում 

հա մայնք նե րի սե փա կան ե կա մուտ նե րի հաշ վին կա-
տար ված ծախ սե րի տե սա կա րար կշի ռը հա մախմբ-
ված բյու ջեի ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լում 3%-ից ցածր 
¿ ե ղել:

Ե-ՀԾԳ  ա ռա ջադ րան քի շրջա նա կում ի րա կա նաց վել 
¿ 2012-2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ¨ Ñ³Ù³ÛÝù³-
ÛÇÝµÛáõç»Ý»ñÇ¨µÛáõç»ï³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÇí»ñ³µ»ñÛ³É
տվյալ նե րի վեր լու ծութ յուն: Ե րե խա նե րին ուղղ ված 
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ ë³ÑÙ³Ýí»É, ¹³ë³Ï³ñ·í»É ¨
դրանց կշիռ ներ են վե րագր վել ինչ պես պե տա կան, 

այն պես էլ հա մայն քա յին մա կար դակ նե րում: Սույն 
տեքս տում հա ջոր դիվ տեղ գտած վեր լու ծա կան տվյալ-
Ý»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³Ù³ËÙµí³Í (å»ï³Ï³Ý ¨
հա մայն քա յին) բյու ջեի մա կար դա կով, իսկ §հան րա-
յին ծախ սե րը¦ վե րա բե րում են հա մախմբ ված բյու ջեի 
ծախ սե րին:

2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ.

Պետական բյուջեի ծախսեր 
(առանց համայնքային բյուջեներին տրամադրված տրանսֆերտների)

90.6% 91.2% 91.0% 91.0%

Համայնքային բյուջեներ 9.4% 8.8% 9.0% 9.0%

Ընդամենը 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Պետական բյուջե 97.0% 97.6% 97.3% 97.6%

Համայնքային բյուջեների ծախսեր (առանց պետական բյուջեից ստացված 
տրանսֆերտներով ֆինանսավորվող ծախսերի)

3.0% 2.4% 2.7% 2.4%

Ընդամենը 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Հուշագրային հոդվածներ

Համախմբված բյուջեի ծախսերի ամբողջ ծավալը

մլրդ ՀՀ դրամ 1,037 1,171 1,269 1,444

ՀՆԱ-ի նկատմամբ՝ % 24.3% 25.7% 26.3% 28.6%

Աղյուսակ 5. Համախմբված բյուջեի ծախսերի կառուցվածքն ըստ կառավարման մակարդակների   
                    (հարաբերությունը ծախսերի ամբողջ ծավալի նկատմամբª %)

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:
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Երևան I հունիս 2018 թ. 

4.2.1 Հա յաս տա նում ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին 
         ծախ սե րի ամ փոփ ցու ցա նիշ նե րը

Ամփոփ արդյունքներ

Â»¨2012Ãí³Ï³ÝÇóëÏë³Íª³ñÓ³Ý³·ñí»É¿ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÑ³Ýñ³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÇ³×,¹ñ³ÝùÑ³Ù³Ù³ëÝáñ»Ýã»Ý
ուղղ վել ե րե խա նե րին: Ընդ հա նուր ծախ սե րի հա մե մատ՝ ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սերն ա վե լի դան դաղ տեմ-
å»ñáí»Ý³×»É,Ã»¨ÁÝ¹Ñ³ÝáõñµÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÃí³ù³Ý³ÏáõÙ»ñ»Ë³Ý»ñÇï»ë³Ï³ñ³ñÏßÇéÁãÇ÷á÷áËí»É:
ö³ëïáñ»Ý,»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÑ³Ýñ³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÁÝí³½»É»ÝÃ»՛ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÍ³Ëë»ñÇ̈ Ã»՛ëáóÇ³É³Ï³Ý
ծախ սե րի հա մե մատ:

o Այն դեպ քում, երբ հաշ վի են առն վել հան րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սե րը, ե րե խա նե րի թի րա խա վոր ման 
Ñ³Ù³Ãí»ñ(1)-Á̈ (2)-ÁóáõÛó»Ýïí»ÉÍ³Ëë»ñÇ÷áùñ-ÇÝã»ñ»Ë³Û³Ù»ï§ß»ÕáõÙ¦:2012̈ 2015Ãí³Ï³ÝÝ»-
ñÇÝ»ñ»Ë³Ý»ñÇÃÇñ³Ë³íáñÙ³ÝÑ³Ù³ÃÇí(1)-Ç³ñÅ»ùÁÏ³½Ù»É¿Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ1.34¨1.22,
իսկ ե րե խա նե րի թի րա խա վոր ման հա մա թիվ (2)-ի ար ժե քը 2015 թվա կա նին կազ մել է 1.14՝ 2012 թվա կա նին 
ար ձա նագր ված 1.33 ար ժե քի հա մե մատ:

o Այն դեպ քում, երբ հաշ վի չեն առն վել հան րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սե րը, ե րե խա նե րի թի րա խա վոր-
ման հա մա թիվ (1)-ը ցույց է տվել ծախ սե րի՝ մե ծա հա սակ նե րին միտ ված §շե ղու մ¦ (2015 թվա կա նին՝ 0.73-
ով, իսկ 2012 թվա կա նին՝ 0.86-ով), իսկ ե րե խա նե րի թի րա խա վոր ման հա մա թիվ (2)-ն  ան փո փոխ է մնա ցել:

2012-2015 թվա կան նե րին մեկ ե րե խա յի հաշ վով ե րե-
խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րը հաս տա տուն գնե րով 
(այն է՝ ի րա կան ար տա հայ տութ յամբ) ա ճել են: 2015 
թվա կա նին ե րե խա ներն բա ժին է ըն կել հան րա յին 
ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի 28.0%-ը17, ո րը կազ մել է 
404.8 մլրդ ՀՀ դրամ կամ ՀՆԱ-ի 8%-ը, իսկ 2012 թվա-

կա նին հա մա պա տաս խան ցու ցա նի շը կազ մել է 30.2%, 
այն է՝ 313.4 մլրդ ՀՀ դրամ կամ ՀՆԱ-ի 7.3%-ը: Նշված 
եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում ե րե խա նե րին ուղղ ված 
հան րա յին ծախ սե րը միայն սո ցիա լա կան ո լորտ նե րում 
կազ մել են ո լոր տա յին ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի մոտ 
33-35%-ը18: 

17Ներառում է երեխաներին ուղղված բոլոր ծախսերը, այն է՝ երեխաներին ուղղված ուղղակի և անուղղակի հանրային ծախսերը, 
ինչպես նաև հանրային բարիքների և ծառայությունների գծով ծախսերը:
18Սոցիալական ծախսերը ներառում են առողջապահության, կրթության, սոցիալական պաշտպանության, հանգստի, մշակույթի 
և կրոնի ոլորտներին ուղղված բյուջետային ծախսերը:

Գծապատկեր 1. 2012 և 2015 թվականներին Հայաստանում երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերը

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների և ՀՀ 
վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

Â»¨ 2012-2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ
ե րե խա յա մետ §շե ղու մ¦  են ու նե ցել, ժա մա նա կի ըն-
թաց քում նման §շեղ մա ն¦ ցու ցա նի շը նվա զել է: Ինչ-
պես բյու ջե տա յին, այն պես էլ սո ցիա լա կան ծախ սերն 

ու նե ցել են ե րե խա յա մետ §շե ղու մ¦ (այ սինքն՝ ե րե խա-
Ý»ñÇ ÃÇñ³Ë³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ãí»ñ (1)-Á ¨ (2)-Á Ù»Í
են ե ղել 1-ից), սա կայն վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում 
այդ հա մաթ վե րի ար ժեք նե րը նվազ ման մի տում ներ են 
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ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõÕÕí³Í
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ

(ÐÜ²-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµª )%
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

19Սոցիալական ծախսերը ներառում են առողջապահության, կրթության, սոցիալական պաշտպանության, հանգստի, 
մշակույթի և կրոնի ոլորտներին ուղղված պետական բյուջեի ծախսերը:

 2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ.

Երեխաներին ուղղված ծախսեր

Երեխաներին ուղղված ընդհանուր հանրային ծախսեր 
(անվանական արտահայտությամբ), մլրդ ՀՀ դրամ

313.4 345.5 367.5 404.8

Երեխաներին ուղղված ընդհանուր հանրային ծախսեր 
(2012 թվականի հաստատուն գներով), մլրդ ՀՀ դրամ

313.4 325.8 336.1 356.5

Երեխաներին ուղղված սոցիալական ծախսեր, մլրդ ՀՀ դրամ 181.7 186.0 207.8 220.6

Բնակãություն  

´նակչության ընդհանուր թվաքանակ, հազար մարդ (տարեկան միջին)* 3,150.6 3,022.0 3,013.8 3,004.6
Երեխաների և դեռահասների (0-18 տարեկան) թվաքանակ, հազար մարդ* 711.8 694.1 693.3 690.1

Երեխաների և դեռահասների (0-18 տարեկան) թվաքանակ, 
հարաբերությունը բնակչության ընդհանուր թվաքանակի նկատմամբ՝ %

22.6% 22.9% 23.0% 23.0%

òուցանիշներ

Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերը մեկ շնչի հաշվով (անվանական 
արտահայտությամբ), հազար ՀՀ դրամ 99.5 114.3 121.9 134.7

Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերը մեկ շնչի հաշվով (2012 
թվականի հաստատուն գներով), հազար ՀՀ դրամ 99.5 107.8 111.5 118.7

Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերը մեկ երեխայի հաշվով 
(անվանական արտահայտությամբ), հազար ՀՀ դրամ 440.3 498.3 531.1 586.5

Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերը մեկ երեխայի հաշվով
(2012 թվականի հաստատուն գներով), հազար ՀՀ դրամ 440.3 469.9 485.8 516.6

Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերը մեկ երեխայի հաշվով, 
հազար ԱՄՆ դոլար 1.1 1.2 1.3 1.2

Սոցիալական ոլորտներում երեխաներին ուղղված հանրային ծախսեր 
(հարաբերությունը սոցիալական ծախսերի ամբողջ ծավալի նկատմամբ՝ %) 35.7% 36.3% 35.3% 33.5%

Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսեր (հարաբերությունը բյուջետային 
ծախսերի ամբողջ ծավալի նկատմամբ՝ %) 30.2% 29.5% 29.0% 28.0%

Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսեր
(հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ՝ %) 7.3% 7.6% 7.6% 8.0%

Երեխաների թիրախավորման համաթիվ

Ընդհանուր ծախսերի մասով երեխաների թիրախավորման համաթիվ (1) 1.34 1.29 1.26 1.22
Սոցիալական ծախսերի մասով երեխաների թիրախավորման համաթիվ (2) 1.33 1.30 1.22 1.14

¹ñë̈ áñ»É: Â»¨ áÕç Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÝ³Ýí³Ý³Ï³Ý¨Çñ³-
կան ար տա հայ տութ յամբ ա ճել են, սա կայն ե րե խա նե-
րին ուղղ ված ծախ սե րի տե սա կա րար կշի ռը ծախ սե րի 
ամ բողջ ծա վա լում նվա զել է: Նշվա ծի արդ յուն քում ա ճել 
են այն ո լորտ նե րին ուղղ ված ծախ սե րը, ո րոնք չեն կա-
րող հա մա մաս նո րեն բաշխ վել ե րե խա նե րին, օ րի նակ՝ 
կեն սա թո շակ նե րի գծով ծախ սե րը:

Ընդ հա նուր ծախ սե րի մա սով ե րե խա նե րի թի րա խա-
վոր ման հա մա թիվ (1)-ը, ո րը ցույց է տա լիս, թե որ քա-
նով են ե րե խա նե րին ուղղ ված ընդ հա նուր ծախ սե րը 
հա մա չափ բնակ չութ յան ընդ հա նուր թվա քա նա կում 
»ñ»Ë³Ý»ñÇï»ë³Ï³ñ³ñÏßéÇÝ,2012¨2015Ãí³Ï³Ý-
Ý»ñÇÝÏ³½Ù»É¿Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñª1.34¨1.22:
Եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում էլ ե րե խա նե րի թի րա խա-
վոր ման հա մա թիվ (1)-ը մեծ է ե ղել 1-ից, ին չը նշա նա-

կում է, որ բյու ջե տա յին ծախ սերն ու նե ցել են փոքր-ինչ 
ե րե խա յա մետ §շե ղու մ¦, սա կայն 2012 թվա կա նի հա մե-
մատ՝ 2015 թվա կա նին §շեղ մա ն¦ այդ ցու ցա նի շը նվա-
զել է:

ä³ïÏ»ñÁÝáõÛÝÝ ¿ñÝ³¨ëáóÇ³É³Ï³ÝÍ³Ëë»ñÇÙ³-
սով ե րե խա նե րի թի րա խա վոր ման հա մա թիվ (2)-ի19 

դեպ քում, ո րը ցույց է տա լիս, թե որ քա նով է սո ցիա լա-
կան ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լում ե րե խա նե րին ուղղ-
ված ուղ ղա կի ծախ սե րի տե սա կա րար կշի ռը հա մա չափ 
բնակ չութ յան ընդ հա նուր թվա քա նա կում ե րե խա նե րի 
ï»ë³Ï³ñ³ñÏßéÇÝ:Â»¨2012¨ 2015Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ
ե րե խա նե րի թի րա խա վոր ման հա մա թիվ (2)-ը մեծ է 
ե ղել 1-ից, ին չը նշա նա կում է, որ սո ցիա լա կան ծախ սե-
րը նույն պես փոքր-ինչ ե րե խա յա մետ §շե ղու մ¦ են ու նե-
ցել, այ նու հան դերձ, 2015 թվա կա նին հա մաթ վի ար ժե քը 
կազ մել է 1.14՝ 2012 թվա կա նի 1.33-ի հա մե մատ:

Աղբ յու րը՝ Խորհր դա տո ւի հաշ վարկ ներ՝ ըստ ՀՀ  ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան, ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի 
¨ÐÐíÇ×³Ï³·ñ³Ï³ÝÏáÙÇï»ÇïíÛ³ÉÝ»ñÇ:
*§Ð³Û³ëï³ÝÇÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³ÝÅáÕáí³Íáõ¦(2012,2013,2014,2015¨2016Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÑñ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ):

Աղյուսակ 6. Երեխաներին ուղղված ծախսեր և առանÓնացված ցուցանիշներ
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Երևան I հունիս 2018 թ. 

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների և ՀՀ 
վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

Վե րը բեր ված աղ յու սա կում ներ կա յաց ված՝ ե րե խա նե-
րին ուղղ ված ծախ սե րը նե րա ռում են հան րա յին բա-
ñÇùÝ»ñÇ ·Íáí Í³Ëë»ñÁ: Â»¨ »ñ»Ë³Ý»ñÝ û·ïíáõÙ
են հան րա յին բա րիք նե րից (պաշտ պա նութ յուն, ընդ-
հա նուր բնույ թի հան րա յին ծա ռա յութ յուն ներ, հա սա-
ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñ· ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý
հա րա բե րութ յուն ներ), դրանց գծով ծախ սե րի մա սով, 
սո վո րա բար, չկա ե րե խա յին կամ ըն տա նի քին թի րա-
խա վոր վող հստակ քա ղա քա կա նութ յուն: Հան րա յին 
բա րիք նե րի գծով ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լում ե րե խա-
նե րին ուղղ ված ծախ սե րի տե սա կա րար կշիռ է սահ-

ման վում բնակ չութ յան ընդ հա նուր թվա քա նա կում ե րե-

խա նե րի տե սա կա րար կշի ռը, ո րը վեր լու ծութ յան շրջա-

նա կում դի տարկ ված բո լոր տա րի նե րի հա մար գրե թե 

նույ նա կան է, այն է՝ շուրջ 23%: Ե րե խա նե րին ուղղ ված 

ծախ սե րի վեր լու ծութ յու նից հան րա յին բա րիք նե րի 

գծով ծախ սե րի դուրս բե րու մը փոքր-ինչ փո խում է վե րը 

բեր ված պատ կե րը:

êïáñ¨µ»ñí³Í7-ñ¹³ÕÛáõë³ÏáõÙÝ»ñÏ³Û³óí³Í»Ý»ñ»-

Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÁ¨³é³ÝÓÝ³óí³Íóáõó³-

նիշ ներն ա ռանց հան րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սե րի:

Աղյուսակ 7. Երեխաներին ուղղված ծախսերը և առանÓնացված ցուցանիշներն առանց հանրային 
                     բարիքների գծով ծախսերի

 2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ.

Երեխաներին ուղղված ծախսեր

Երեխաներին ուղղված ընդհանուր հանրային ծախսեր 
(անվանական արտահայտությամբ), մլրդ ՀՀ դրամ

201.9 219.9 223.8 241.5

Երեխաներին ուղղված ընդհանուր հանրային ծախսեր
(2012 թվականի հաստատուն գներով), մլրդ ՀՀ դրամ

201.9 207.4 204.7 212.7

Երեխաներին ուղղված սոցիալական ծախսեր, մլրդ ՀՀ դրամ 175.5 180.6 202.1 212.3

òուցանիշներ

Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերը մեկ շնչի հաշվով
(անվանական արտահայտությամբ), հազար ՀՀ դրամ

64.1 72.8 74.3 80.4

Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերը մեկ շնչի հաշվով 
(2012 թվականի հաստատուն գներով), հազար ՀՀ դրամ

64.1 68.6 67.9 70.8

Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերը մեկ երեխայի հաշվով 
(անվանական արտահայտությամբ), հազար ՀՀ դրամ

283.6 317.2 323.5 349.9

Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերը մեկ երեխայի հաշվով 
(2012 թվականի հաստատուն գներով), հազար ՀՀ դրամ

283.6 299.1 295.9 308.3

Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերը մեկ երեխայի հաշվով 
(արտահայտված ԱՄՆ դոլարով), հազար ԱՄՆ դոլար

0.7 0.8 0.8 0.7323

Սոցիալական ոլորտներում երեխաներին ուղղված հանրային ծախսեր 
(հարաբերությունը սոցիալական ծախսերի ամբողջ ծավալի նկատմամբ՝ %)

34.5% 35.3% 34.4% 32.3%

Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսեր 
(հարաբերությունը բյուջետային ծախսերի ամբողջ ծավալի նկատմամբ՝ %)

19.5% 18.8% 17.6% 16.7%

Երեխաներին ուղղված հանրային ծախսեր
(հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ՝ %)

4.7% 4.8% 4.6% 4.8%

Երեխաների թիրախավորման համաթիվ

Ընդհանուր ծախսերի մասով երեխաների թիրախավորման համաթիվ (1) 0.86 0.82 0.77 0.73

Սոցիալական ծախսերի մասով երեխաների թիրախավորման համաթիվ (2) 1.33 1.30 1.22 1.14

2015 թվա կա նին ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րը (ա-

ռանց հան րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սե րի) կազ մել են 

հան րա յին ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի ըն դա մե նը 16.7%-ը, 

ո րը կազ մել է ՀՆԱ-ի 4.8%-ը: 2012 թվա կա նին հան րա-

յին ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լում ե րե խա նե րին ուղղ ված 

ծախ սե րի տե սա կա րար կշի ռը կազ մել է 19.5%, այն է՝ 

ՀՆԱ-ի 4.7%-ը: Սո ցիա լա կան ո լորտ նե րում ե րե խա նե րին 

ուղղ ված ծախ սերն ա ռանց հան րա յին բա րիք նե րի գծով 

ծախ սե րի կազ մել են ո լոր տա յին ծախ սե րի ամ բողջ ծա-

վա լի շուրջ 32-34%-ը, ին չը գրե թե նույ նա կան է ե րե խա-
նե րին ուղղ ված ծախ սե րի՝ նե րառ յալ հան րա յին բա րիք-
նե րի գծով ծախ սե րը, վե րը նշված ցու ցա նի շի հետ: Սա 
պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ սո ցիա լա կան ո լորտ-
նե րում ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րը հիմ նա կա նում 
ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ծախ սեր են:

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րից հան րա յին բա րիք-
նե րի գծով ծախ սե րի դուրս բեր ման դեպ քում ե րե խա-
նե րի թի րա խա վոր ման հա մա թիվ (1)-ը գնա հատ վել է 
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շատ ա վե լի ցածր, քան այն դեպ քում, երբ նշված ծախ-

սե րը նե րառ վել են ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րում, 

ին չի արդ յուն քում ե րե խա նե րի թի րա խա վոր ման հա-

մա թիվ (1)-ի ար ժե քը 2015 թվա կա նին կազ մել է 0.73՝ 

2012 թվա կա նի 0.68-ի հա մե մատ: Սա նշա նա կում է, որ 

ա ռանց հան րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սե րի, հան-

րա յին ծախ սերն ու նե ցել են փոքր-ինչ մե ծա հա սակ նե-

րին միտ ված §շե ղու մ¦, ին չը պայ մա նա վոր ված է ե ղել 

å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÛÃÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ

ծա ռա յութ յուն նե րի ո լորտ նե րին ուղղ ված բյու ջե տա յին 

Í³Ëë»ñÇËáßáñ Í³í³Éáí:ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñ»-

խա նե րի թի րա խա վոր ման հա մա թիվ (2)-ն  ան փո փոխ 

է մնա ցել՝ պայ մա նա վոր ված ո լոր տա յին ծախ սե րի 

ամ բողջ ծա վա լում հան րա յին բա րիք նե րի գծով ե րե խա-

նե րին ուղղ ված ծախ սե րի շատ փոքր կշռով:

Հա ջորդ բա ժին նե րում ներ կա յաց ված վեր լու ծա կան 

տվյալ նե րի հիմ քում ըն կած են ե րե խա նե րին ուղղ ված 

ծախ սե րը՝ հան րա յին բա րիք նե րի գծով ծախ սե րի հաշ-

վառ մամբ, ե թե հա կա ռա կը նշված չէ: 2012-2015 թվա-

կան նե րին ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի հա մե մա-

տա կան վեր լու ծութ յու նը հիմ նա կա նում վե րա բե րում է 

2012¨2015Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇïíÛ³ÉÝ»ñÇÝ:

4.2.2 Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի կա ռուց վածքն 
         ըստ ծախ սե րի խմբե րի

Ամփոփ արդյունքներ

2015 թվա կա նին ուղ ղա կի ծախ սե րը կազ մել են ե րե խա նե րին ուղղ ված ընդ հա նուր ծախ սե րի շուրջ 43%-ը: 2012 
թվա կա նին նշված ցու ցա նի շը կազ մել է 49%:

2015Ãí³Ï³ÝÇÝ³ÝáõÕÕ³ÏÇÍ³Ëë»ñÁ(áõÕÕí³ÍÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ¨ÍÝáÕÝ»ñÇÝ)Ï³½Ù»É»Ý»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕ-
ված ընդ հա նուր ծախ սե րի 6%-ը: 2012 թվա կա նին այդ ցու ցա նի շը կազ մել է 7%: 

2015 թվա կա նին ընդ լայն ված ծախ սե րը կազ մել են ե րե խա նե րին ուղղ ված ընդ հա նուր ծախ սե րի մոտ 11%-ը: 
2012 թվա կա նին նշված ցու ցա նի շը կազ մել է 9%: 

Ð³Ýñ³ÛÇÝµ³ñÇùÝ»ñÇ¨Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ·ÍáíÍ³Ëë»ñÁ»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÇ³ÙµáÕçÍ³í³ÉáõÙ
2012 թվա կա նի 36%-ի հա մե մատ ա ճել են՝ 2015 թվա կա նին կազ մե լով մոտ 40%:

êïáñ¨ µ»ñí³Í ·Í³å³ïÏ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 2012 ¨ 2015Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõÕÕí³Í Í³Ëë»ñÇ
բաշ խումն ըստ ծախ սե րի խմբե րի:

¶Í³å³ïÏ»ñ2.2012¨2015Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÑ³Ýñ³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÇµ³ßËáõÙÝÁëïÍ³Ë
սե րի խմբե րի (հա րա բե րութ յու նը ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի նկատ մամբª %)

²ÕµÛáõñÁªÊáñÑñ¹³ïáõÇÑ³ßí³ñÏÝ»ñªÁëïÐÐýÇÝ³ÝëÝ»ñÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý,×ÛáõÕ³ÛÇÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¨ÐÐ
 վի ճա կագ րա կան կո մի տեի տվյալ նե րի:

Ð³Ýñ³ÛÇÝ µ³ñÇùÝ»ñÇ
·Íáí Í³Ëë»ñ

2012

2015
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4.3. Սո ցիա լա կան ո լորտ նե րում ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րը

Ամփոփ արդյունքներ

2005-2015Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ³ñÓ³Ý³·ñí»É¿ÏñÃáõÃÛ³Ý¨³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³ÝáÉáñïÝ»ñÇÝáõÕÕí³ÍÑ³Ýñ³ÛÇÝ
ծախ սե րի՝ ՀՆԱ-ի նկատ մամբ փոքր աճ: 

2015Ãí³Ï³ÝÇóëÏë³ÍªÑ³Ù³ËÙµí³ÍµÛáõç»ÇóÏñÃáõÃÛ³Ý¨³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³ÝáÉáñïÝ»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ë-
սե րը ՀՆԱ-ի նկատ մամբ նվա զել են:

2015 թվա կա նին սո ցիա լա կան ո լորտ նե րում ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի ա մե նա խո շոր ծա վա լը բա ժին է 
ըն կել կրթութ յան ո լոր տին (ո լոր տին ուղղ ված բյու ջե տա յին ծախ սե րի ա վե լի քան 85%-ը), ո րին հա ջոր դել է ա ռող-
ç³å³ÑáõÃÛ³ÝáÉáñïÁ(áÉáñïÇÝáõÕÕí³ÍµÛáõç»ï³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÇÙáï40%-Á)¨ëáóÇ³É³Ï³Ýå³ßïå³ÝáõÃ-
յան ո լոր տը (ո լոր տին ուղղ ված բյու ջե տա յին ծախ սե րի մոտ 13%-ը):

êïáñ¨Ý»ñÏ³Û³óí³Í»Ý»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ³éÝãíáÕ»ñ»ù
հիմ նա կան սո ցիա լա կան ո լորտ նե րը՝ յու րա քանչ յուր 
áÉáñïÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨

ուղ ղութ յուն նե րի նկա րագ րութ յամբ: Դրանք տա լիս են 
պե տա կան ծախ սե րի վեր լու ծութ յուն ի րա կա նաց նե լու 
հնա րա վո րութ յուն:

Ո լորտ
Ե րե խա նե րին առնã վող ո լորտ նե րի բա րե փո խում նե րի մա սով

 կա ռա վա րութ յան գե րա կա յութ յուն նե րը

Սո ցիա լա կան 
բա րե կե ցութ յուն/ 

սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նութ յուն

•	ºñ»Ë³ÛÇËÝ³ÙùÇÑ³Ù³Ï³ñ·Çµ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ(ÁÝ¹Ñ³ÝáõñïÇåÇÑ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÓ̈ ³-
÷áËáõÙÁÁÝï³ÝÇùÇ¨»ñ»Ë³ÛÇ³ç³ÏóáõÃÛ³ÝÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ), Ñ³Ù³ÛÝù³Ñ»ÝÍ³é³ÛáõÃ-
յուն նե րի զար գա ցում, խնա մա տար ըն տա նի քի ինս տի տու տի ընդ լայ նում,

•	Սո ցիա լա կան աշ խա տու ժի կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցում, տե ղե կատ վութ յան փո խա նակ ման 
¨ ï³ñµ»ñ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ³ÝÙÇç³å»ë í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñáõÙ áõÕÕáñ¹Ù³Ý
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ùßï³¹Çï³ñÏáõÙ, ·Ý³Ñ³ïáõÙ, áñ³ÏÇ³å³ÑáíáõÙ ¨
տվյալ նե րի հա վա քագ րում, 

•	Տա րա տե սակ սո ցիա լա կան նպաստ ներ (ե րե խա յի ծննդյան նպաստ, ե րե խա յի խնամ քի նպաստ, 
Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛ³ÝÝå³ëïÝ»ñ,ÁÝï³Ý»Ï³ÝÝå³ëïÝ»ñ¨³ÛÉÝ),

•	Ին տեգր ված սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի բա րե փո խում ներ. սո ցիա լա կան դեպ քի վա րում, 
ï»Õ³Ï³ÝëáóÇ³É³Ï³ÝåÉ³Ý³íáñáõÙ¨ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇáõ»ñ»Ë³Ý»ñÇµ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇÏ³ñÇù-
Ý»ñÇÝ³ñÓ³·³Ýù»ÉáõÝå³ï³ÏáíëáóÇ³É³Ï³ÝÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÙ³ïáõóáÕÝ»ñÇÙÇç¨Ñ³Ù³-
գոր ծակ ցութ յուն:

Ա ռող ջա պա հութ յուն

•	Üáñ³ÍÝ³ÛÇÝÙ³Ñ³óáõÃÛ³ÝÏñ×³ïáõÙ,ÙÇÝã¨ÑÇÝ·ï³ñ»Ï³Ý»ñ»Ë³Ý»ñÇÙ³Ñ³óáõÃÛ³ÝÝí³-
զե ցում,

•	Պատ վաստ ման ծած կույ թի ընդ լայ նում,

•	Ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յուն,

•	ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇí³ÕÑ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ¨Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ¨³ÛÉÝ,

•	ºñ»Ë³Ý»ñÇëÝáõóÙ³Ýµ³ñ»É³íÙ³ÝÑ³Û»ó³Ï³ñ·Á¨Ñ³Û»ó³Ï³ñ·ÇÇñ³Ï³Ý³óÙ³Ý2015-2020
թվա կան նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գի րը,

•	ºñ»Ë³Ý»ñÇ¨¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ³éáÕçáõÃÛ³Ýµ³ñ»É³íÙ³Ýé³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ¨2016-2020Ãí³-
Ï³ÝÝ»ñÇ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÍñ³·ÇñÁ¨ëÉñ³óáõóÇã³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñ»Ýë³ÑÙ³ÝáõÙ:

Կրթութ յուն

•	Ե րե խա նե րի ներգ րա վում նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան հա մա կար գում, հատ կա պես՝ հե ռա վոր 
·ÛáõÕ³Ï³ÝÑ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ¨µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ³åñáÕ»ñ»Ë³Ý»ñÇ: (ê³Ý³¨Ï³ñ¨áñ¿4-ñ¹
ԿԶՆ-ի շրջա նա կում, ո րը վե րա բե րում է 5-6 տա րի քա յին խմբի ե րե խա նե րի կրթութ յա նը),

•	Երկ րում նե րա ռա կան կրթութ յան շա րու նա կա կան բա րե փո խում նե րի ի րա կա նա ցում, այդ թվում՝ 
ե րե խա նե րի կրթա կան կա րիք նե րի գնա հատ ման, հա վաս տագր ման, հո գե բա նա ման կա վար ժա-
կան ա ջակ ցութ յան տրա մադր ման ո լորտ նե րում փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում,

•	̧ åñáóÝ»ñáõÙÑ³Ù³å³ñ÷³Ï³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý¨³Õ»ïÝ»ñÇéÇëÏÇÝí³½»óÙ³ÝÙÇçáó³éáõÙ-
նե րի ի րա կա նա ցում, 

•	̧ åñáó³Ï³ÝáõëáõÙÝ³Ï³ÝÍñ³·ñ»ñÇ¨ÏñÃáõÃÛ³ÝÁÝ¹Ñ³Ýáõñáñ³ÏÇµ³ñ»É³íáõÙ:
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ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

Գծապատկեր 3. 2005-2015 թվականներին համախմբված (ընդհանուր) բյուջեի սոցիալական ծախսերը 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙևîÝï»ë³Ï³ÝÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ýև½³ñ·³óÙ³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý(îÐ¼Î)³Ý¹³Ù
երկրներում (հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբª %)

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի և ՏՀԶԿ 
տվյալների (2018 թ.), Ընդհանուր պետական ծախսեր (ցուցանիշ): doi: 10.1787/a31cbf4d-en:

Աղբ յու րը՝ Խորհր դա տո ւի հաշ վարկ ներ՝ ըստ ՀՀ  ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան, §2018 թվա կա նի պե տա կան բյու ջեի մա սի ն¦    
ÐÐûñ»ÝùÇ,2019-2021Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇØÄÌÌ¨ÐÐíÇ×³Ï³·ñ³Ï³ÝÏáÙÇï»ÇïíÛ³ÉÝ»ñÇ:

²ÕµÛáõñÁªÊáñÑñ¹³ïáõÇÑ³ßí³ñÏÝ»ñªÁëïÐÐýÇÝ³ÝëÝ»ñÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý¨ÐÐíÇ×³Ï³·ñ³Ï³ÝÏáÙÇï»ÇïíÛ³ÉÝ»ñÇ:

Աղյուսակ 8. ՀՀ պետական բյուջեից սոցիալական ոլորտին ուղղված ծախսերը
                    (հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբª %)

Աղյուսակ 9. ՀՀ համախմբված բյուջեից սոցիալական ոլորտին ուղղված ծախսերը 
                    (հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբª %)

 2005 թ. 2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ. 2016 թ. 2017 թ.
2018 թ. 

(բ)
2019 թ. 
(գ) (դ)

2020 թ. 
(գ) (դ)

2021 թ. 
(գ) (դ)

Կրթություն 2.5% 2.4% 2.3% 2.4% 2.4% 2.4% 2.2% 2.2% 2.1% 2.2% 2.2%

Առողջապահություն 1.4% 1.5% 1.4% 1.6% 1.7% 1.7% 1.5% 1.4% 1.4% 1.5% 1.5%

Սոցիալական 
պաշտպանություն 
(ա)

4.6% 6.8% 6.5% 7.1% 7.6% 7.8% 7.3% 7.0% 6.6% 6.1% 5.6%

(³)Ð³Ù»Ù³ïáõÃÛ³ÝÑ³Ù³ñª2005Ãí³Ï³ÝÇïíÛ³ÉÝ»ñÁå³ñáõÝ³ÏáõÙ»ÝÝ³¨å³ñï³¹Çñ
սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան գծով ծախ սե րը:

(բ) 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 8-ին ՀՀ  Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից հաս տատ ված«2018 թվա կա նի 
պե տա կան բյու ջեի մա սի նե ՀՀ  օ րեն քի հա մա ձայն:

(գ) Հաս տատ վել է ՀՀ  կա ռա վա րութ յան 2018 թվա կա նի հու լի սի 10-ի թիվ 797-Ն  ո րոշ մամբ:

(դ) Չեն նե րա ռում հան րա յին կա ռա վար ման գծով ծախ սե րը:

 2005 թ. 2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ. 2016 թ. 2017 թ.

Կրթություն 2.7% 2.8% 2.7% 2.8% 2.9% 2.9% 2.7%

Առողջապահություն 1.4% 1.5% 1.4% 1.6% 1.7% 1.8% 1.5%

Սոցիալական պաշտպանություն 4.7% 6.9% 6.6% 7.2% 7.7% 7.9% 7.4%

ÎñÃáõÃÛáõÝ

²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ

êáóÇ³É³Ï³Ý
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ

2005 2012 2015 îÐ¼Î (2015)

2.7% 2.8% 2.9% 5.3%

1.4% 1.5% 1.7% 6.4%

4.7% 6.9% 7.7% 15.7%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%
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ÆÝãå»ë³ÛÉëáóÇ³É³Ï³Ýïñ³Ýëý»ñïÝ»ñÁ,Ï»Ýë³Ãáß³ÏÝ»ñÁ¨ë³½¹áõÙ»Ýïñ³Ýëý»ñïÝ»ñëï³óáÕÁÝï³-
նիք նե րում ապ րող ե րե խա նե րի բա րե կե ցութ յան վրա: ՀՀ  ԱՎԾ-ի կող մից 2015 թվա կա նին ի րա կա նաց ված տնա-
յին տնտե սութ յուն նե րի կեն սա մա կար դա կի ամ բող ջաց ված հե տա զո տութ յան (ՏՏԿԱՀ) արդ յունք նե րի հա մա ձայն՝ 
2015 թվա կա նին ե րե խա նե րի ընդ հա նուր թվա քա նա կի մոտ 34%-ն  ապ րել է առն վազն մեկ տա րի քա յին կեն սա-
Ãáß³Ï³éáõ³Ý¹³ÙáõÝ»óáÕïÝ³ÛÇÝïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ,¨³Û¹Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝïñ³Ýëý»ñïÝ»ñÁÏ³ñ¨áñ
³½¹»óáõÃÛáõÝ»ÝáõÝ»ó»É»ñ»Ë³Ý»ñÇ³Õù³ïáõÃÛ³ÝÙ³Ï³ñ¹³ÏÇíñ³:êïáñ¨µ»ñí³Í³ÕÛáõë³ÏáõÙ³Ù÷á÷
ներ կա յաց ված է ման կա կան աղ քա տութ յան մա կար դա կի վրա կեն սա թո շակ նե րի մո տա վոր ազ դե ցութ յու նը այն 
ïÝ³ÛÇÝïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ,áñáÝù2015Ãí³Ï³ÝÇÝáõÝ»ó»É»Ýï³ñÇù³ÛÇÝÏ»Ýë³Ãáß³Ï³éáõ³Ý¹³Ù¨Ñ³Ý-
դի սա ցել են կեն սա թո շակ նե րի գծով ծախ սե րի ուղ ղա կի շա հա ռու:

Ե-ՀԾԳ շր ջա նա կում ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի դա սա կարգ ման հա մար կի րառ ված հիմ նա կան չա փա նի-
շը շա հա ռու նե րի թի րա խա յին խումբն է: Տա րի քա յին կեն սա թո շակ նե րի դեպ քում ե րե խա նե րը չեն հան դի սա նում 
այդ բյու ջե տա յին ծրագ րի թի րա խա յին շա հա ռու՝ ան կախ այն բա նից, թե փաս տա ցիո րեն որ քա նով են օգտ վում 
այդ ծախ սե րից: Կեն սա թո շակ նե րի գծով ծախ սերն ու նեն հստա կո րեն սահ ման ված թի րա խա յին խումբ, ո րի մեջ 
ÁÝ¹·ñÏí³Íã»Ýá՛ã»ñ»Ë³Ý»ñÁ,¨á՛ã¿ÉÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ:²í»ÉÇÝ,»ñ»Ë³Ý»ñÁã»ÝÑ³Ý¹Çë³ÝáõÙ³Û¹ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ
խմբի են թա խումբ: Ուս տի, ըստ ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի դա սա կարգ ման կի րառ ված մե թո դա բա նութ յան՝ 
կեն սա թո շակ նե րը դիտ վել են որ պես ե րե խա նե րին չառնչ վող ծախ սեր:

Վե րը բեր ված աղ յու սա կում 2005-2015 թվա կան նե րի 

ցու ցա նիշ նե րը վկա յում են այն մա սին, որ նշված ժա-

մա նա կաշր ջա նում ար ձա նագր վել է հա մախմբ ված 

µÛáõç»Çó ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»-

րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի փոքր աճ, իսկ հա-

մե մա տա բար վեր ջին տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ նշված 

ո լորտ նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րը նվազ ման 

ÙÇïáõÙÝ»ñ »Ý ¹ñë̈ áñ»É: Üßí³Í Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ

óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝáõÙª îÐ¼Î

ան դամ երկր նե րի հա մե մատ, պե տա կան սո ցիա լա կան 

Í³Ëë»ñÇÙÇç¨³éÏ³×»Õùí³ÍùÇÙ³ëÇÝ:¸³Ñ³ïÏ³-

պես նկա տե լի է կրթութ յան ո լոր տին ուղղ ված ծախ սե-

րի դեպ քում, որ տեղ 2015 թվա կա նին ՀՆԱ-ի նկատ մամբ 

ծախ սե րի մի ջին ծա վա լը Հա յաս տա նում կազ մել է 2.9%՝ 

§Կրթութ յուն 2030. դե պի նե րա ռա կան ու ար դա րա ցի 

áñ³ÏÛ³ÉÏñÃáõÃÛáõÝ¨ÏñÃáõÃÛáõÝáÕçÏÛ³ÝùÇÁÝÃ³ó-

քում բո լո րի հա մա ր¦ Ինչ հո նի հռչա կագ րի շրջա նա կում 

ա ռա ջարկ ված՝ ՀՆԱ-ի նկատ մամբ 4-6%-ի հա մե մատ: 

ì»ñçÇÝï³ñÇÝ»ñÇÝ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý¨ÏñÃáõÃÛ³Ý

ո լորտ նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րի նվազ ման 

ÙÇïáõÙÝ»ñÁ ¨ë Ù»Ï ³Ý·³Ù ÑÇß»óÝáõÙ »Ý ºñ»Ë³ÛÇ
ի րա վունք նե րի կո մի տեի ամ փո փիչ դի տար կում նե րի 
մա սին առ այն, որ հար կա վոր է ա վե լաց նել այդ ո լորտ-
նե րին ուղղ ված հատ կա ցում նե րի ծա վալ նե րը:

2012-2015 թվա կան նե րին սո ցիա լա կան ո լորտ նե րում 
ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի ա մե նա խո շոր ծա վա-
լը բա ժին է ըն կել կրթութ յան ո լոր տին (ո լոր տին ուղղ-
ված բյու ջե տա յին ծախ սե րի ա վե լի քան 85%-ը), ո րի 
մեծ մա սը ուղղ վել է հան րակր թութ յա նը: Ա ռող ջա պա-
հութ յան ո լոր տին բա ժին է ըն կել ե րե խա նե րին ուղղ ված 
ո լոր տա յին ծախ սե րի մոտ 40%-ը, ո րի մեծ մասն ուղղ-
í»É¿Ùáñ¨Ù³ÝÏ³Ý³éáÕç³å³Ñ³Ï³ÝÍ³é³ÛáõÃÛáõÝ-
նե րի կազ մա կերպ մա նը: Հա մե մա տութ յան հա մար՝ սո-
ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան ո լոր տին ուղղ վել է ե րե-
խա նե րին ուղղ ված ո լոր տա յին ծախ սե րի միայն մոտ 
13%-ը: Սա հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է ե րե խա-
նե րին ան մի ջա պես չառնչ վող ծախ սե րի, օ րի նակ՝ կեն-
սա թո շակ նե րի գծով ծախ սե րի առ կա յութ յամբ, ո րոնք 
մեծ կշիռ են կազ մում սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան 
ո լոր տին ուղղ ված բյու ջե տա յին ծախ սե րի ծա վա լում:

ՆԵՐԴԻՐ 4 Ե-ՀԾԳ առաջադրանքի շրջանակում կենսաթոշակների գծով ծախսերի դասակարգումը

²ÕµÛáõñÁª§êáóÇ³É³Ï³Ýå³ïÏ»ñÁ¨³Õù³ïáõÃÛáõÝÁÐ³Û³ëï³ÝáõÙ¦,ÐÐ²ìÌ,2016Ã.:

Ա ռանց կեն սա թո շակ նե րի 
գծով ծախ սե րի

Կեն սա թո շակ նե րի գծով 
ծախ սեր հաշ վառ մամբ

²Õù³ïáõÃÛ³Ýí»ñÇÝ·ÍÇóÝ»ñù¨·ïÝíáÕ
ե րե խա նե րի մաս նա բա Åի նը, %

40.2 33.7

²Õù³ïáõÃÛ³Ýå³ñ»Ý³ÛÇÝ·ÍÇóÝ»ñù¨·ïÝíáÕ
ե րե խա նե րի մաս նա բա Åի նը, %

10.7 2.5

êïáñ¨µ»ñí³Í³ÕÛáõë³ÏáõÙÝ»ñÏ³Û³óí³Í»Ý2012¨2015Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝëáóÇ³É³Ï³ÝáÉáñïÝ»ñÇÝáõÕÕí³Í
ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լում ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի տե սա կա րար կշիռ ները: 
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Աղյուսակ 10.  2012 և 2015 թվականներին սոցիալական ոլորտներին ուղղված ծախսերի ամբողջ ծավալում  
                       երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերի տեսակարար կշիռները

 
 

 2012 թ.  2015 թ.

Ընդամենը 
բյուջե-
տային 

ծախսեր 
(մլրդ 

ՀՀ դրամ)

Երեխա-
ներին 

ուղղված 
ծախսեր

 (մլրդ 
ՀՀ դրամ)

հարաբե-
րությունը 

ոլորտային 
ծախսերի 

նկատ-
մամբ՝ %

Ընդամենը 
բյուջե-
տային 

ծախսեր 
(մլրդ 

ՀՀ դրամ)

Երեխա-
ներին 

ուղղված 
ծախսեր

(մլրդ 
ՀՀ դրամ)

հարաբե-
րույունը 

ոլորտային 
ծախսերի 

նկատ-
մամբ՝ %

Հանրային բարիքների գծով 
ծախսերի հաշվառմամբ

Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություններ

150.4 34.4 23% 262.5 60.2 23%

Պաշտպանություն 152.8 35.1 23% 198.6 45.5 23%

Հասարակական կարգ և 
անվտանգություն

76.7 17.6 23% 122.0 27.9 23%

Տնտեսական հարաբերություններ 73.7 17.0 23% 105.2 24.2 23%

Շրջակա միջավայրի 
պաշտպանություն

16.9 3.8 23% 16.7 3.8 23%

´նակարանային շինարարություն 
և կոմունալ ծառայություններ

22.0 5.0 23% 48.1 10.8 23%

Առողջապահություն 64.8 26.4 41% 86.4 33.7 39%

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 28.2 6.7 24% 38.4 9.8 25%

Կրթություն 121.5 108.7 89.4% 146.0 127.9 87.6%

Սոցիալական պաշտպանություն 294.1 39.9 14% 387.0 49.2 13%

Հիմնական բաժիններին չդասվող 
պահուստային ֆոնդեր

36.1 18.7 52% 33.0 11.6 35%

Ընդամենը 1037.1 313.4 30% 1444.0 404.8 28%

Առանց հանրային բարիքների 
գծով ծախսերի

Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություններ

150.4 5.4 4% 262.5 11.1 4%

Պաշտպանություն 152.8 - 0% 198.6 - 0%

Հասարակական կարգ և 
անվտանգություն

76.7 1.8 2% 122.0 2.6 2%

Տնտեսական հարաբերություններ 73.7 3.0 4% 105.2 6.1 6%

Շրջակա միջավայրի 
պաշտպանություն

16.9 - 0% 16.7 - 0%

´նակարանային շինարարություն 
և կոմունալ ծառայություններ

22.0 0.7 3% 48.1 2.8 6%

Առողջապահություն 64.8 25.2 39% 86.4 32.2 37%

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 28.2 3.6 13% 38.4 5.3 14%

Կրթություն 121.5 107.9 88.9% 146.0 126.8 86.9%

Սոցիալական պաշտպանություն 294.1 38.8 13% 387.0 48.0 12%

Հիմնական բաժիններին չդասվող 
պահուստային ֆոնդեր

36.1 15.3 42% 33.0 6.6 20%

Ընդամենը 1037.1 201.9 19% 1444.0 241.5 17%

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների 
և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:
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Երևան I հունիս 2018 թ. 

4.3.1 Երեխաներին ուղղված ծախսերի կառուցվածքն 
         ըստ տնտեսագիտական դա սա կարգ ման 
         հոդ ված նե րի խո շո րաց ված խմբե րի

4.4. Ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սերն ա վե լի լավ 
       ար տա ցո լե լու նպա տա կով բյու ջե տա յին ծախ սե րի բաշ խում

Ամփոփ արդյունքներ

2015¨2012Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÑ³Ýñ³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÇ³í»ÉÇù³Ý80%-ÝáõÕÕí»É¿ÁÝÃ³óÇÏ
ծախ սե րին: 2012 թվա կա նին ար ձա նագր ված 15.4% ցու ցա նի շի հա մե մատ՝ 2015 թվա կա նին կա պի տալ ծախ սե րի 
ծա վա լը փոքր-ինչ նվա զել է՝ կազ մե լով՝ 12.2%: 

Ամփոփ արդյունքներ

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի ա վե լի քան կե սը կազ մել են կրթութ յան, սո ցիա լա կան պաշտ-
å³ÝáõÃÛ³Ý¨³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³ÝáÉáñïÝ»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³ëË»ñÁ:2012¨2015Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇïíÛ³ÉÝ»ñÁóáõÛó
են տա լիս, որ ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լում կրթութ յան գծով ծախ սե րի ծա վա լը կազ մել 
¿Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñª34.7%¨31.6%,ëáóÇ³É³Ï³Ýå³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý·ÍáíÍ³Ëë»ñÇÝÁªÑ³Ù³å³ï³ë-
Ë³Ý³µ³ñª12.7%¨12.2%,ÇëÏ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý·ÍáíÍ³Ëë»ñÇÝÁªÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ8.4%¨8.3%:

Պե տա կան բյու ջեի ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի մա սով 
հա մա պա տաս խան հա րա բե րակ ցութ յուն նե րի հետ 
հա մե մա տած՝ 2012 թվա կա նին ե րե խա նե րին ուղղ-
ված ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լում կա պի տալ ծախ-
սե րի ծա վա լը 2,5 տո կո սա յին կե տով գե րա զան ցել 
է պե տա կան բյու ջեի ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լում 
կա պի տալ ծախ սե րի ծա վա լը: 2015 թվա կա նին ե րե-
Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÇ¨ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÍ³Ëë»ñÇ

Ù³ëáí ÁÝÃ³óÇÏ¨ Ï³åÇï³É Í³Ëë»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ

գրե թե նույ նա կան են ե ղել:

êïáñ¨µ»ñí³Í·Í³å³ïÏ»ñÁÝ»ñÏ³Û³óÝáõÙ¿2012

¨ 2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõÕÕí³Í Í³Ë-

ë»ñÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³Ëë»ñÇ µ³ßËáõÙÝ ÁëïïÝï»-

սա գի տա կան դա սա կարգ ման հոդ ված նե րի խո շո րաց-

ված խմբե րի:

Գծապատկեր 4. 2012 և 2015 թվականներին պետական բյուջեից երեխաներին ուղղված ծախսերի և ընդհանուր 
ծախսերի բաշխումն ըստ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների խոշորացված խմբերի

Աղբ յու րը՝ Խորհր դա տո ւի հաշ վարկ ներ՝ ըստ ՀՀ  ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան, ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի 
¨ÐÐíÇ×³Ï³·ñ³Ï³ÝÏáÙÇï»ÇïíÛ³ÉÝ»ñÇ:

ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõÕÕí³Í Í³Ëë»ñ ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Í³Ëë»ñ

àã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ
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´յու ջեի կա տա րո ղա կան ցու ցա նիշ նե րը բա րե լավ վել են՝ ընդ հա նուր առ մամբ ա պա հո վե լով հան րա յին ֆի նանս-
նե րի կա ռա վար ման ա վե լի բարձր արդ յու նա վե տութ յան մա կար դակ: 2012 թվա կա նին ե րե խա նե րին ուղղ ված 
ծախ սե րի մա սով բյու ջեի կա րա րո ղա կան ցու ցա նի շը ցածր է ե ղել 92.9%-ից: ´ո լոր ո լորտ նե րում ե րե խա նե րին 
ուղղ ված ծախ սե րի մա սով բյու ջեի կա տա րո ղա կան ցու ցա նի շը 2015 թվա կա նին բա րե լավ վել է՝ կազ մե լով 99.2%: 

4.4.1 Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի կա ռուց վածքն ըստ 
         գոր ծա ռա կան դա սա կարգ ման խմբե րի (ո լորտ նե րի)

êïáñ¨µ»ñí³Í·Í³å³ïÏ»ñÁÝ»ñÏ³Û³óÝáõÙ¿2012¨2015Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÇ
բաշ խումն ըստ գոր ծա ռա կան դա սա կարգ ման խմբե րի:

2012 թվա կա նին բո լոր ո լորտ նե րում ե րե խա նե րին ուղղ-
ված ծախ սե րի մա սով բյու ջեի կա տա րո ղա կան ցու ցա-
նի շը (փաս տա ցի ծախ սե րը՝ նա խա տես ված ծախ սե րի 
նկատ մամբ) ցածր է ե ղել 100%-ից (92.9%՝ ե րե խա նե րին 
ուղղ ված ընդ հա նուր ծախ սե րի մա սով` 92.8% ընդ հա-
նուր ծախ սե րի կա տա րո ղա կան ցու ցա նի շի հա մե մատ: 

2015 թվա կա նին բո լոր ո լորտ նե րում ե րե խա նե րին 
ուղղ ված ծախ սե րի մա սով բյու ջեի կա տա րո ղա կան ցու-
ցա նի շը գործ նա կա նո րեն բա րե լավ վել է՝ անն շան բա-
ցա սա կան շե ղում նե րով (99.1%՝ ե րե խա նե րին ուղղ ված 
ընդ հա նուր ծախ սե րի մա սով՝ 99.0% ընդ հա նուր ծախ-
սե րի կա տա րո ղա կան ցու ցա նի շի հա մե մատ):

Գծապատկեր 5. 2012 և 2015 թվականներին երեխաներին ուղղված ծախսերի բաշխումն 
ըստ գործառական դասակարգման խմբերի

Աղբ յու րը՝ Խորհր դա տո ւի հաշ վարկ ներ՝ ըստ ՀՀ  ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան, ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի 
¨ÐÐíÇ×³Ï³·ñ³Ï³ÝÏáÙÇï»ÇïíÛ³ÉÝ»ñÇ:

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
µÝáõÛÃÇ

Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

ä³ßïå³Ýáõ-
ÃÛáõÝ

Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³ñ· ¢

³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ

îÝï»ë³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñ

²éáÕç³å³Ñáõ-
ÃÛáõÝ

Ð³Ý·Çëï,
Ùß³ÏáõÛÃ

¢ ÏñáÝ
ÎñÃáõÃÛáõÝ

êáóÇ³É³Ï³Ý
å³ßïå³Ýáõ-

ÃÛáõÝ

²ÛÉ
áÉáñïÝ»ñ

2012 11.0% 11.2% 5.6% 5.4% 8.4% 2.1% 34.7% 12.7% 8.8%

2015 14.9% 11.2% 6.9% 6.0% 8.3% 2.4% 31.6% 12.2% 6.5%
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Աղյուսակ 11.  2012 և 2015 թվականներին երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերի մասով բյուջեի         
                       կատարողական ցուցանիշն ըստ գործառական դասակարգման խմբերի

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների
և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

 2012 թ. 2015 թ.

Երեխաներին 
ուղղված 
ծախսեր 

(նախատեսված) 
(մլրդ ՀՀ դրամ)

Երեխաներին 
ուղղված 
ծախսեր  

(փաստացի)  
(մլրդ ՀՀ 
դրամ)

Շեղում 
(%)

Երեխաներին 
ուղղված 
ծախսեր 

(նախատեսված) 
(մլրդ ՀՀ դրամ)

Երեխաներին 
ուղղված 
ծախսեր 

(փաստացի)  
(մլրդ ՀՀ րամ)

Շեղում
(%)

Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություններ

37.3 34.4 -7.6% 61.9 60.2 -2.8%

Պաշտպանություն 35.6 35.1 -1.2% 47.6 45.5 -4.3%

Հասարակական կարգ և 
անվտանգություն

17.9 17.6 -1.5% 28.2 27.9 -0.8%

Տնտեսական 
հարաբերություններ

25.7 17.0 -33.6% 21.9 24.2 10.4%

Շրջակա միջավայրի 
պաշտպանություն

3.7 3.8 2.2% 3.9 3.8 -1.8%

´նակարանային 
շինարարություն և կոմունալ 
ծառայություններ

6.5 5.0 -23.3% 10.3 10.8 4.9%

Առողջապահություն 27.0 26.4 -2.3% 33.7 33.7 0.0%

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 6.9 6.7 -2.3% 10.0 9.8 -2.4%

Կրթություն 110.6 108.7 -1.8% 129.4 127.9 -1.2%

Սոցիալական պաշտպանություն 41.4 39.9 -3.6% 49.6 49.2 -0.8%

Հիմնական բաժիններին 
չդասվող պահուստային ֆոնդեր

24.8 18.7 -24.6% 11.7 11.6 -0.4%

Ընդամենը 337.4 313.4 -7.1% 408.2 404.8 -0.9%

4.4.2 Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի բաշ խում ըստ ե րե խա յի 
         հիմ նա րար ի րա վունք նե րի խմբե րի

Ամփոփ արդյունքներ

Ե րե խա նե րին ուղղ ված բյու ջե տա յին ծախ սե րի ա վե լի քան մեկ եր րորդն ուղղ վել է ½³ñ·³óÙ³ÝÇñ³íáõÝùÇÇñ³ó
մա նը: Ծախ սե րի գրե թե նույն քան ծա վալ էլ ուղղ վել է ·áÛ³ï¨Ù³ÝÇñ³íáõÝùÇÇñ³óÙ³ÝÁ:ä³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÇñ³
վուն քի ի րաց մանն ուղղ վել է բյու ջե տա յին ծախ սե րի մոտ 18.0%-ը: Ա մե նա քիչ մի ջոց ներն ուղղ վել են մաս նակ ցութ-
յան ի րա վուն քիÇñ³óÙ³ÝÁªÏ³½Ù»Éáí»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ¨¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇÝáõÕÕí³ÍÁÝ¹Ñ³ÝáõñÍ³Ëë»ñÇÙáï1%-Á:
Ծախ սե րի մոտ 15.0%-ը (հիմ նա կա նում հան րա յին կա ռա վար ման գծով ծախ սե րը) չի բաշխ վել ըստ ե րե խա նե րի 
ãáñëÑÇÙÝ³ñ³ñÇñ³íáõÝùÝ»ñÇ¨Ý»ñ³éí»É¿§ÀÝ¹Ñ³ÝáõñµÝáõÛÃÇ/â¹³ë³Ï³ñ·í³ÍÍ³Ëë»ñ¦ËÙµáõÙ:

2012̈ 2015Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍµÛáõ-
ջե տա յին ծախ սե րի ա վե լի քան մեկ եր րորդն ուղղ վել է 
»ñ»Ë³Ý»ñÇ¨¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ½³ñ·³óÙ³ÝÇñ³íáõÝùÇ
Çñ³óÙ³ÝÁ(Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñª41.3%¨35.1%):
Ե րե խա նե րին ուղղ ված բյու ջե տա յին ծախ սե րի գրե թե 
նույն քան ծա վալ էլ ուղղ վել է ·áÛ³ï¨Ù³ÝÇñ³íáõÝùÇ 
ի րաց մա նը (եր կու տար վա հա մար կազ մե լով մոտ 30%): 
Ա մե նա քիչ մի ջոց ներն ուղղ վել են մաս նակ ցութ յան ի րա-

íáõÝùÇ Çñ³óÙ³ÝÁª Ï³½Ù»Éáí »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ¨ ¹»é³-
հաս նե րին ուղղ ված ծախ սե րի մոտ 1%-ը: Ե րե խա նե րին 
ուղղ ված ծախ սե րի մոտ 12-15%-ը (հիմ նա կա նում հան-
րա յին կա ռա վար ման գծով ծախ սե րը), չի բաշխ վել ըստ 
»ñ»Ë³ÛÇ ãáñë ÑÇÙÝ³ñ³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨÷áË³ñ»-
նը նե րառ վել է §Ընդ հա նուր բնույ թի/Չդա սա կարգ ված 
ծախ սե ր¦ խմբում: 
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ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

Գծապատկեր 6. 2012 և 2015 թվականներին երեխաներին և դեռահասներին ուղղված հանրային ծախսերի 
բաշխումն ըստ երեխայի հիմնարար իրավունքների խմբերի

Գծապատկեր 7. 2012-2015 թվականներին գոյատևման իրավունքի գծովª երեխաներին ուղղված ծախսերը

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների 
և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

Աղբ յու րը՝ Խորհր դա տո ւի հաշ վարկ ներ՝ ըստ ՀՀ  ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան, ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի 
¨ÐÐíÇ×³Ï³·ñ³Ï³ÝÏáÙÇï»ÇïíÛ³ÉÝ»ñÇ:

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի վեր լու ծութ յունն 
ըստ գոր ծա ռա կան դա սա կարգ ման խմբե րի (ո լորտ-
Ý»ñÇ) ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ãáñë ÑÇÙÝ³ñ³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
ËÙµ»ñÇóáõÛó¿ï³ÉÇë,áñ2012¨2015Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ
·áÛ³ï¨Ù³Ý Çñ³íáõÝùÇ գծով ե րե խա նե րին ուղղ ված 
ծախ սե րի ա մե նազ գա լի մասն ուղղ վել է սո ցիա լա կան 

պաշտ պա նութ յան (հա մա պա տաս խա նա բար` 42.9% 
¨ 40.1%) ¨ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý (Ñ³Ù³å³ï³ëË³-
Ý³µ³ñ` 28.6% ¨ 27.7%) áÉáñïÝ»ñÇÝ: ¶áÛ³ï¨Ù³Ý
ի րա վուն քի գծով ծախ սե րի մի զգա լի մասն էլ ուղղ վել 
է տնտե սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ո լոր տին (հա մա-
å³ï³ëË³Ý³µ³ñª17.8%¨19.2%):

Զար գաց ման ի րա վուն քի գծով ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի մոտ 90%-ն  ուղղ վել է կրթութ յան (2012 թվա կա-
ÝÇÝª83.8%,ÇëÏ2015Ãí³Ï³ÝÇÝ`89.5%)¨Ñ³Ý·ëïÇ,Ùß³ÏáõÛÃÇáõÏñáÝÇ(2012Ãí³Ï³ÝÇÝª3.6%,ÇëÏ2015Ãí³-
կա նին՝ 4.3%) ո լորտ նե րին: 

2012

2015

29.2% 41.3% 17.0% 0.7% 11.8%

29.7% 35.1% 18.4% 1.0% 15.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

¶áÛ³ï¢áõÙ ¼³ñ·³óáõÙ ä³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ/ã¹³ë³Ï³ñ·í³Í

îÝï»ë³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ

¢ ÏáÙáõÝ³É
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ
êáóÇ³É³Ï³Ý

å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ
²ÛÉ áÉáñïÝ»ñ

17.8% 4.5% 28.6% 42.9% 6.3%

19.2% 8.0% 27.7% 40.1% 5.1%
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¶Í³å³ïÏ»ñ8.2012և2015Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ½³ñ·³óÙ³ÝÇñ³íáõÝùÇ·Íáíª»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÁ

Աղբ յու րը՝ Խորհր դա տո ւի հաշ վարկ ներ՝ ըստ ՀՀ  ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան, ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի 
¨ÐÐíÇ×³Ï³·ñ³Ï³ÝÏáÙÇï»ÇïíÛ³ÉÝ»ñÇ:

2012 ¨ 2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝպաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի գծով ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սերն ուղղ վել են 

å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý(Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñª65.8%¨61.0%)¨Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÏ³ñ·Çáõ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý(Ñ³-

Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñª32.4%¨37.1%)áÉáñïÝ»ñÇÝ:

Մաս նակ ցութ յան ի րա վուն քի գծով ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի ա վե լի քան 95%-ն  ուղղ վել է հանգս տի, մշա-

ÏáõÛÃÇáõÏñáÝÇ(2012Ãí³Ï³ÝÇÝª87.5%,ÇëÏ2015Ãí³Ï³ÝÇÝ`80.5%)̈ ÁÝ¹Ñ³ÝáõñµÝáõÛÃÇÑ³Ýñ³ÛÇÝÍ³é³ÛáõÃ-

յուն նե րի (2012 թվա կա նին՝ 10.6%, իսկ 2015 թվա կա նին՝ 18.5%) ո լորտ նե րին:

Գծապատկեր 9.  2012 և 2015 թվականներին պաշտպանության իրավունքի գծովª 
երեխաներին ուղղված ծախսերը

Աղբ յու րը՝ Խորհր դա տո ւի հաշ վարկ ներ՝ ըստ ՀՀ  ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան, ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի
¨ÐÐíÇ×³Ï³·ñ³Ï³ÝÏáÙÇï»ÇïíÛ³ÉÝ»ñÇ:

Ð³Ý·Çëï, Ùß³ÏáõÛÃ ¢ ÏñáÝ
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2012 3.6% 83.8% 12.6%

2015 4.3% 89.5% 6.2%

ÎñÃáõÃÛáõÝ ²ÛÉ áÉáñïÝ»ñ

ä³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ
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2015
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ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

Գծապատկեր 10. 2012 և 2015 թվականներին մասնակցության իրավունքի գծովª երեխաներին ուղղված ծախսերը

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների
և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

Աղյուսակ 12. 2012 և 2015 թվականներին երեխաներին ուղղված ծախսերի բաշխումն ըստ գործառական 
դասակարգման խմբերի (ոլորտների) և երեխայի հիմնարար իրավունքների (մլրդ ՀՀ դրամ)

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների 
¨ÐÐíÇ×³Ï³·ñ³Ï³ÝÏáÙÇï»ÇïíÛ³ÉÝ»ñÇ

 2012 թ. 2015 թ.
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Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություններ

0.02 2.07 0.10 0.22 32.02 0.11 2.81 0.20 0.76 56.31

Պաշտպանություն - - 35.14 - - - - 45.50 - -

Հասարակական կարգ և 
անվտանգություն

0.00 0.15 17.30 - 0.13 0.02 0.22 27.68 - -

Տնտեսական հարաբերություններ 16.30 0.00 - 0.02 0.73 23.02 0.00 - 0.02 1.19

Շրջակա միջավայրի 
պաշտպանություն

3.19 - - - 0.62 3.00 - - - 0.82

´նակարանային շինարարություն 
և կոմունալ ծառայություններ

4.09 0.06 - - 0.88 9.56 0.12 - - 1.16

Առողջապահություն 26.14 - - 0.02 0.24 33.27 - - 0.02 0.44

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 0.06 4.63 0.00 1.81 0.24 0.10 6.04 0.00 3.32 0.29

Կրթություն 0.07 108.44 - - 0.15 0.57 127.10 - - 0.25

Սոցիալական պաշտպանություն 39.17 - - - 0.73 48.24 - - - 0.98

Հիմնական բաժիններին չդասվող 
պահուստային ֆոնդեր

2.37 14.03 0.88 - 1.38 2.31 5.72 1.23 - 2.38

Ընդամենը 91.4 129.4 53.4 2.1 37.1 120.2 142.0 74.6 4.1 63.8

10.6% 87.5% 1.9%
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4.4.3 Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի կա ռուց վածքն 
         ըստ տա րի քա յին խմբե րի

Ամփոփ արդյունքներ

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սերն ըստ տար բեր տա րի քա յին խմբե րի բաշ խե լով՝ պարզ է դառ նում, որ վաղ 
Ù³ÝÏáõÃÛ³Ýßñç³ÝáõÙ»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³Íµ³í³ñ³ñã³÷áíÝ»ñ¹ñáõÙÝ»ñã»ÝÇñ³Ï³Ý³óíáõÙ:ºÃ»0-1¨
6-18 տա րի քա յին խմբե րի ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րը հա մա մաս նա կան կամ փոքր-ինչ բարձր են ման կա-
կան բնակ չութ յան ընդ հա նուր թվա քա նա կում նշված խմբե րի տե սա կա րար կշիռ նե րից, ա պա 1-5 տա րի քա յին 
խմբի ե րե խա նե րին բա ժին է ընկ նում հա մա մաս նո րեն ա վե լի քիչ բյու ջե տա յին հատ կա ցում նե րի ծա վալ: Այս 
Ù³ëÇÝíÏ³ÛáõÙ»Ý,ÇÃÇíë³ÛÉÝÇ,»ñÏñÇáÕçï³ñ³ÍùáõÙÝ³Ë³¹åñáó³Ï³ÝÑ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¨ó»ñ»Ï³-
յին խնամ քի կենտ րոն նե րի պա կա սը: 

o Հաշ վի առ նե լով, որ նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան ա պա հո վու մը հա մայնք նե րի ի րա վա սութ յան շրջա-
նա կում է, իսկ հա մայնք նե րը, որ պես կա նոն, բա վա րար մի ջոց ներ չու նեն, ա ռա ջա նում է պե տա կան բյու-
ç»ÇóýÇÝ³Ýë³íáñÙ³ÝÍ³í³ÉÝ»ñÁÙ»Í³óÝ»Éáõ¨/Ï³ÙÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝÙ³Ï³ñ¹³ÏáíÝ³Ë³¹åñáó³Ï³Ý
կրթութ յան ա պա հով ման ծախ սարդ յու նա վետ մո դել ներ գտնե լու անհ րա ժեշ տութ յուն:

Ì³Ëë»ñÇµ³ßËáõÙÝÁëïï³ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇ¨ëáóÇ³É³Ï³ÝáÉáñïÝ»ñÇª

o Ա ռող ջա պա հութ յուն՝ ծախ սե րի մոտ 37%-ն  ուղղ ված է 0-1 (2012 թվա կա նին՝ 29.8%, իսկ 2015 թվա կա նին՝ 
28.9%)¨1-2(2012Ãí³Ï³ÝÇÝª8.7%,ÇëÏ2015Ãí³Ï³ÝÇÝª9.0%)ï³ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇ»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ,ÇëÏ
Í³Ëë»ñÇÙÝ³ó³ÍÙ³ëÁùÇãÃ»ß³ïÑ³í³ë³ñ³ã³÷µ³ßËí³Í¿ÙÝ³ó³Íï³ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇÙÇç¨:

o ÎñÃáõÃÛáõÝªÌ³Ëë»ñÇ·»ñ³ÏßÇéÙ³ëÝáõÕÕí³Í¿6-9,10-14¨15-17ï³ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇÝ¨Ñ³í³ë³-
ñ³å»ëµ³ßËí³Í¿¹ñ³ÝóÙÇç¨:

o Սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յուն՝ սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան գծով ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե-
ñÇ40-45%-Áµ³ßËí³Í¿0-1(2012Ãí³Ï³ÝÇÝª26.8%,ÇëÏ2015Ãí³Ï³ÝÇÝª38.4%)̈ 1-2(2012Ãí³Ï³ÝÇÝª
11.0%,ÇëÏ2015Ãí³Ï³ÝÇÝª8.8%)ï³ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇÙÇç¨:

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի մեծ մասն ուղղ վել է 
10-14 (2012 թվա կա նին՝ 23.5%, իսկ 2015 թվա կա նին՝ 
25.5%)¨6-9 (2012Ãí³Ï³ÝÇÝª21.1%,ÇëÏ2015Ãí³-
Ï³ÝÇÝ`22.8%)ï³ñ»Ï³Ý»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ:ØÇÝã¨1ï³-
րե կան ե րե խա նե րին բա ժին է ըն կել ե րե խա նե րին ուղղ-
ված ծախ սե րի մոտ 8-9%-ը: 

ºñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÇÙáï5-8%-Ááñ¨¿ï³-
րի քա յին խմբի չի ուղղ վել՝ պայ մա նա վոր ված շա հա ռու-
նե րի տա րի քա յին բաշխ ման վե րա բեր յալ բյու ջե տա յին 
¨íÇ×³Ï³·ñ³Ï³ÝïíÛ³ÉÝ»ñÇµ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ:²Û¹-
պի սի ծախ սե րը նե րառ վել են §0 -18 (չդա սա կարգ ված)¦ 
խմբում:

Գծապատկեր 11.  2012 և 2015 թվականներին երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերի բաշխումն 
ըստ տարիքային խմբերի

Աղբ յու րը՝ Խորհր դա տո ւի հաշ վարկ ներ՝ ըստ ՀՀ  ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան, ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի 
¨ÐÐíÇ×³Ï³·ñ³Ï³ÝÏáÙÇï»ÇïíÛ³ÉÝ»ñÇ:

0-1 1-2 3-5 6-9 10-14 15-18
0-18

( )ã¹³ë³Ï³ñ·í³Í

8.2% 7.3% 11.6% 21.1% 25.3% 18.1% 8.4%
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ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

êïáñ¨µ»ñí³Í·Í³å³ïÏ»ñÁÝ»ñÏ³Û³óÝáõÙ¿ï³ñÇ-

ù³ÛÇÝËÙµ»ñÇÙÇç¨µ³ßËí³Íª»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³Í

Í³Ëë»ñÇï»ë³Ï³ñ³ñÏßÇéÝ»ñÇ¨Ù³ÝÏ³Ï³ÝµÝ³Ï-

չութ յան ընդ հա նուր թվա քա նա կում յու րա քանչ յուր տա-

րի քա յին խմբի տե սա կա րար կշիռ նե րի հա մե մա տա կան 

պատ կե րը20: 6-9 տա րի քա յին խմբի ե րե խա նե րին ուղղ-

ված ծախ սե րը գրե թե հա մա չափ են ման կա կան բնակ-

չութ յան ընդ հա նուր թվա քա նա կում տվյալ տա րի քա յին 

ËÙµÇï»ë³Ï³ñ³ñÏßéÇÝ:1-2¨3-5ï³ñÇù³ÛÇÝËÙµ»-

րի ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րը պա կաս հա մա չափ 

են ման կա կան բնակ չութ յան ընդ հա նուր թվա քա նա կում 

նշված տա րի քա յին խմբե րի տե սա կա րար կշիռ նե րին, 

ÇëÏ0-1,10-14¨15-18ï³ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇ»ñ»Ë³Ý»-

րին ուղղ ված ծախ սե րի տե սա կա րար կշիռ նե րը փոքր-

ինչ գե րա զան ցում են ման կա կան բնակ չութ յան ընդ հա-

նուր թվա քա նա կում հա մա պա տաս խան տա րի քա յին 

խմբե րի տե սա կա րար կշիռ նե րը: 0-1 տա րի քա յին խմբի 

դեպ քում այս ցու ցա նի շը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր-

í³Í¿ëáóÇ³É³Ï³Ýå³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý¨³éáÕç³å³-

հութ յան ո լորտ նե րին ուղղ ված ծախ սե րի ծա վա լով, իսկ 

նշված այլ տա րի քա յին խմբե րի դեպ քում՝ կրթութ յան 

ո լոր տին ուղղ ված ծախ սե րի ծա վա լով:

²ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ 1-2 ¨ 3-5 ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ
ե րե խա նե րին բա ժին են ըն կել հա մա մաս նո րեն ա վե լի 
քիչ հան րա յին ծախ սեր, վկա յում է այն մա սին, որ Հա-
յաս տա նը բաց է թող նում ե րե խա նե րի զար գաց ման հա-
Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý å³ïáõÑ³ÝÁ, ³ÛÝ ¿ª
վաղ ման կութ յան շրջա նը, ե թե հաշ վի առ նենք, որ այս 
շրջա նում ե րե խա նե րին ուղղ ված ներդ րում նե րը հա-
ñ³ï¨û·áõïÝ»ñ»Ýµ»ñáõÙ,ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ³éÙ³Ùµ,Ñ³-
ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ¨ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:ì³ÕÙ³Ý-
կութ յան շրջա նում ոչ բա վա րար ներդ րում նե րի կա տար-
Ù³Ý ¹ñë̈ áñáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É »ñÏñÇ áÕç
տա րած քում նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի, 
ó»ñ»Ï³ÛÇÝËÝ³ÙùÇÏ»ÝïñáÝÝ»ñÇ¨í³ÕÙ³ÝÏáõÃÛ³Ý
շրջա նում մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի պա կա սը:

êïáñ¨µ»ñí³Í³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁÝ»ñÏ³Û³óÝáõÙ»Ý2012̈ 

2015 թվա կան նե րին ե րե խա նե րին ուղղ ված ո լոր տա յին 
ծախ սե րի բաշ խումն ըստ տա րի քա յին խմբե րի: Ա ռող-
ջա պա հութ յան գծով ծախ սե րի մոտ 37%-ն  ուղղ վել է 0-1 
(2012 թվա կա նին՝ 29.8%, իսկ 2015 թվա կա նին` 28.9%) 
¨1-2 (2012Ãí³Ï³ÝÇÝ`8.7%,2015Ãí³Ï³ÝÇÝ`9.0%)
տա րի քա յին խմբե րի ե րե խա նե րին, իսկ մնա ցած ծախ-
սե րը քիչ թե շատ հա վա սա րա չափ բաշխ վել են մնա ցած 
ï³ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇÙÇç¨:ÎñÃáõÃÛ³Ý·ÍáíÍ³Ëë»ñÁ
Ù»Í³Ù³ë³Ùµ¨ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙÑ³í³ë³ñ³ã³÷µ³ßË-
í»É»Ý6-9,10-14¨15-18ï³ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇÙÇç¨:ÆÝã
վե րա բե րում է սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան գծով 
ծախ սե րին, ա պա դրանց 40-45%-ը բաշխ վել է 0-1 (2012 
Ãí³Ï³ÝÇÝª26.8%,ÇëÏ2015Ãí³Ï³ÝÇÝ`38.4%)¨1-2
(2012 թվա կա նին՝ 11.0%, իսկ 2015 թվա կա նին` 8.8%) 
ï³ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇÙÇç¨:

20Այս նպատակով, տարիքային խմբերի միջև չբաշխված ծախսերը չեն ներառվել երեխաներին ուղղված ծախսերի մեջ: 

Գծապատկեր 12. 2015 թվականին ըստ տարիքային խմբերիª երեխաներին ուղղված հանրային ծախսերի 
բաշխման անհավասարությունները

Աղբ յու րը՝ Խորհր դա տո ւի հաշ վարկ ներ՝ ըստ ՀՀ  ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան, ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի
¨ÐÐíÇ×³Ï³·ñ³Ï³ÝÏáÙÇï»ÇïíÛ³ÉÝ»ñÇ:

î»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéª 18 ï³ñ»Ï³ÝÇó ó³Íñ ï³ñÇùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ(%)

ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõÕÕí³Í Í³Ëë»ñáõÙ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ(%)
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Աղյուսակ 13. 2012 թվականին երեխաներին ուղղված ոլորտային ծախսերի բաշխումն ըստ տարիքային 
խմբերի (մլրդ ՀՀ դրամ)

Աղյուսակ 14. 2015 թվականին երեխաներին ուղղված ոլորտային ծախսերի բաշխումն ըստ տարիքային 
խմբերի (մլրդ ՀՀ դրամ)

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների 
և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների 
և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

 0-1 1-2 3-5 6-9 10-14 15-18 0-18  
(ãդասակարգված)

Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություններ

2.09 4.21 5.99 7.22 8.66 6.27 -

Պաշտպանություն 2.14 4.31 6.19 7.47 8.70 6.33 -

Հասարակական կարգ և 
անվտանգություն

1.07 2.16 3.09 3.74 4.35 3.18 -

Տնտեսական հարաբերություններ 1.04 2.08 2.99 3.61 4.20 3.12 -

Շրջակա միջավայրի 
պաշտպանություն

0.23 0.46 0.64 0.76 1.01 0.72 -

´նակարանային շինարարություն և 
կոմունալ ծառայություններ

0.30 0.61 0.85 1.02 1.30 0.94 -

Առողջապահություն 7.87 2.30 3.18 4.11 4.77 4.02 0.14

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 0.26 0.53 1.21 1.50 1.74 1.45 0.04

Կրթություն 0.04 1.78 7.40 31.12 37.72 25.88 4.73

Սոցիալական պաշտպանություն 10.69 4.39 4.60 5.53 6.77 4.85 3.06

Հիմնական բաժիններին չդասվող 
պահուստային ֆոնդեր

0.03 0.05 0.07 0.08 0.12 0.08 18.22

Ընդամենը 25.77 22.88 36.22 66.17 79.33 56.84 26.19

 0-1 1-2 3-5 6-9 10-14 15-18 0-18 
(ãդասակարգված)

Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություններ

3.74 7.20 11.18 13.58 15.12 9.37 -

Պաշտպանություն 2.84 5.44 8.45 10.27 11.42 7.08 -

Հասարակական կարգ և 
անվտանգություն

1.74 3.34 5.19 6.30 7.01 4.35 -

Տնտեսական հարաբերություններ 1.51 2.89 4.49 5.44 6.08 3.83 -

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 0.24 0.46 0.71 0.86 0.96 0.60 -

´նակարանային շինարարություն և 
կոմունալ ծառայություններ

0.69 1.30 2.02 2.44 2.71 1.69 -

Առողջապահություն 9.75 3.03 4.39 5.79 6.21 4.34 0.21

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 0.41 0.78 1.84 2.32 2.58 1.78 0.05

Կրթություն 0.07 1.73 10.22 38.90 43.75 26.35 6.90

Սոցիալական պաշտպանություն 18.93 4.35 4.91 6.03 7.00 4.35 3.66

Հիմնական բաժիններին չդասվող 
պահուստային ֆոնդեր

0.08 0.15 0.23 0.28 0.31 0.19 10.41

Ընդամենը 39.98 30.67 53.63 92.19 103.14 63.92 21.23

êïáñ¨ µ»ñí³Í ·Í³å³ïÏ»ñÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý
2012 ¨ 2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõÕÕí³Í
ո լոր տա յին ծախ սե րի բաշ խումն ըստ տա րի քա յին 
ËÙµ»ñÇ¨»ñ»Ë³ÛÇÑÇÙÝ³ñ³ñÇñ³íáõÝùÝ»ñÇ(Ñ³ñ³-
բե րութ յու նը հա մա պա տաս խան տա րի քա յին խմբե-
րի գծով ծախ սե րի նկատ մամբ՝ %): 0-1 տա րի քա յին 
խմբի ե րե խա նե րին հատ կաց ված՝ ե րե խա նե րին ուղղ-

í³Í Í³Ëë»ñÇ Ùáï 88%-Á Ï³½Ù»É »Ý ·áÛ³ï¨Ù³Ý
¨ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ·Íáí Í³Ëë»-
ñÁ (2015 Ãí³Ï³ÝÇÝª ·áÛ³ï¨Ù³Ý Çñ³íáõÝùÇ ·Íáíª
77.1%, իսկ պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի գծով՝ 11.4%): 
¶áÛ³ï¨Ù³Ý¨å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÇñ³íáõÝùÝ»ñÇ·Íáíª
1-2 տա րի քա յին խմբի ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րը 
կազ մել են տվյալ տա րի քա յին խմբին ուղղ ված ծախ-
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ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

Գծապատկեր 13. 2012 թվականին երեխաներին ուղղված ոլորտային ծախսերի բաշխումն ըստ տարիքային 
խմբերի և երեխայի հիմնարար իրավունքների (հարաբերությունը համապատասխան տարիքային խմբերի 
գծով ծախսերի նկատմամբª %)

Գծապատկեր 14. 2015 թվականին երեխաներին ուղղված ոլորտային ծախսերի բաշխումն ըստ տարիքային 
խմբերի և երեխայի հիմնարար իրավունքների (հարաբերությունը համապատասխան տարիքային խմբերի 
գծով ծախսերի նկատմամբª %)

 Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների 
և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների
 և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

սե րի ամ բողջ ծա վա լի ա վե լի քան 69%-ը: Այլ տա րի-
քա յին խմբե րին ուղղ ված ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լում 
զգա լի կշիռ են կազ մել զար գաց ման ի րա վուն քի գծով 
ծախ սե րը (ա վե լի քան 40%): Հարկ է նշել այն դեպ քե րը, 
երբ ծախ սե րի ա ճը կապ ված է ե ղել վար վող ըն թա ցիկ 

քա ղա քա կա նութ յուն նե րի հետ: ú րի նակ՝ 0-1 տա րի քա-
յին խմբին ուղղ ված սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան 
գծով ծախ սե րի ա ճը պայ մա նա վոր ված է ե ղել ե րե խա-
յի ծննդյան նպաստ նե րի, ե րե խա նե րի հա մար վճար վող 
³ÛÉÝå³ëïÝ»ñÇ¨Ù³ÛñáõÃÛ³ÝÝå³ëïÝ»ñÇ³×áí:
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Վե րը բեր ված գծա պատ կեր նե րիó ÏñÏÇÝ »ñ¨áõÙ ¿, áñ

զար գաց ման ի րա վուն քի գծով 3-5 տա րի քա յին խմբին 

ուղղ ված ծախ սե րի ծա վա լը սահ մա նա փակ է, ին չը հիմ-

նա կա նում պայ մա նա վոր ված է նա խադպ րո ցա կան 

կրթութ յանն ուղղ ված ծախ սե րի սահ մա նա փակ ծա վա-

Éáí:Øï³Ñá·áõÃÛ³ÝÙ»Ï³ÛÉÏ³ñ¨áñ³éÇÃ¿Ù³ëÝ³Ï-

ցութ յան ի րա վուն քի գծով ծախ սե րի շատ ցածր մա կար-

դա կը, մաս նա վո րա պես՝ ուղղ ված 10-18 տա րի քա յին 
խմբի դե ռա հաս նե րին, ով քեր կազ մում են հա սա րա-
ÏáõÃÛ³Ý³é³í»É»é³Ý¹áõÝ¨³ÏïÇí½³Ý·í³ÍÁ:

Ð³çáñ¹»ñÏáõ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁÝ»ñÏ³Û³óÝáõÙ»Ý2012¨
2015 թվա կան նե րին ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի 
µ³ßáõÙÝÁëïï³ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇ¨»ñ»Ë³ÛÇÑÇÙÝ³-
րար ի րա վունք նե րի:

Աղյուսակ 15. 2012 թվականին երեխաներին ուղղված ոլորտային ծախսերի բաշխումն ըստ տարիքային 
խմբերի և երեխայի հիմնարար իրավունքների (մլրդ ՀՀ դրամ)

Աղյուսակ 16. 2015 թվականին երեխաներին ուղղված ոլորտային ծախսերի բաշխումն ըստ տարիքային 
խմբերի և երեխայի հիմնարար իրավունքների (մլրդ ՀՀ դրամ)

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների 
և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների 
և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

 0-1 1-2 3-5 6-9 10-14 15-18 0-18
 ãդասակարգված)

Գոյատևում 19.95 9.45 11.72 14.46 17.21 13.06 5.58

Զարգացում 0.32 2.32 8.62 32.55 39.46 27.33 18.80

Պաշտպանություն 3.20 6.45 9.25 11.17 13.01 9.48 0.88

Մասնակցություն 0.12 0.24 0.36 0.45 0.52 0.38 -

Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

2.19 4.42 6.28 7.56 9.14 6.60 0.94

Ընդամենը 25.77 22.88 36.22 66.17 79.33 56.84 26.19

 0-1 1-2 3-5 6-9 10-14 15-18
0-18 

(ãդասակարգված)

Գոյատևում 30.83 11.49 15.68 20.10 21.81 14.11 6.18

Զարգացում 0.43 2.43 11.92 40.46 46.12 28.00 12.67

Պաշտպանություն 4.57 8.78 13.63 16.55 18.42 11.42 1.23

Մասնակցություն 0.25 0.48 0.76 0.94 1.04 0.65 -

Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

3.90 7.49 11.64 14.14 15.75 9.75 1.15

Ընդամենը 39.98 30.67 53.63 92.19 103.14 63.92 21.23

4.4.4 Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի բաշ խումն ըստ ծախ սե րի 
         խմբե րի. ման րա մասն դի տար կում ներ

Ամփոփ արդյունքներ

Ե րե խա նե րին ուղղ ված գրե թե բո լոր ուղ ղա կի ծախ սե րը գործ նա կա նո րեն բաշխ ված են սո ցիա լա կան ո լորտ-
Ý»ñÇÙÇç¨,áñï»ÕÏñÃáõÃÛ³ÝáÉáñïÇÝµ³ÅÇÝ¿ÁÝÏ»É³Ù»Ý³Ù»ÍÍ³í³ÉÁ(2012Ãí³Ï³ÝÇÝªÙáï67,3%,ÇëÏ
2015 թվա կա նին՝ 68.8%):

o 2015 թվա կա նին ե րե խա նե րին ուղղ ված ուղ ղա կի ծախ սե րը գրե թե ամ բող ջութ յամբ ուղղ վել են ե րե խա յի 
½³ñ·³óÙ³Ý(Ùáï72.4%)¨·áÛ³ï¨Ù³Ý(Ùáï27.4%)Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÇñ³óÙ³ÝÁ:Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³ÝÇñ³-
վուն քի ի րաց մանն ուղղ վել է ե րե խա նե րին ուղղ ված ուղ ղա կի ծախ սե րի միայն 0.2%-ը:
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ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

2015 թվա կա նին ա նուղ ղա կի ծախ սե րի³í»ÉÇù³Ý80%-Á(áõÕÕí³ÍÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ¨ÍÝáÕÝ»ñÇÝ)áõÕÕí»É¿
սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան ո լոր տին:

o ºñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³Í³ÝáõÕÕ³ÏÇÍ³Ëë»ñÁ·ñ»Ã»³ÙµáÕçáõÃÛ³ÙµáõÕÕí»É»Ý·áÛ³ï¨Ù³ÝÇñ³íáõÝ-
քի ի րաց մա նը:

2015 թվա կա նին ընդ լայն ված ծախ սե րի մոտ 64%-ն  ուղղ վել է սո ցիա լա կան ե րեք ո լորտ նե րին՝ կրթութ յա նը 
(17.7%),³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³ÝÁ(22.2%)¨ÁÝ¹Ñ³ÝáõñµÝáõÛÃÇÑ³Ýñ³ÛÇÝÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ(24.4%):

o ÀÝ¹É³ÛÝí³ÍÍ³Ëë»ñÇÙáï70%-ÝáõÕÕí»É¿·áÛ³ï¨Ù³Ý(2012Ãí³Ï³ÝÇÝª46.4%,ÇëÏ2015Ãí³Ï³ÝÇÝ`
43.9%)¨½³ñ·³óÙ³Ý(2012Ãí³Ï³ÝÇÝ`25.6%,ÇëÏ2015Ãí³Ï³ÝÇÝª24.0%)Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÇñ³óÙ³ÝÁ,
մինչ դեռ մաս նակ ցութ յան ի րա վուն քի ի րաց մանն ուղղ վել է ընդ լայն ված ծախ սե րի միայն 2%-ը:

êïáñ¨µ»ñí³Í³ÕÛáõë³ÏÁÝ»ñÏ³Û³óÝáõÙ¿2012¨2015Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÇµ³ß-
ËáõÙÝÁëï·áñÍ³é³Ï³Ý¹³ë³Ï³ñ·Ù³ÝËÙµ»ñÇ¨Í³Ëë»ñÇËÙµ»ñÇ:

Աղյուսակ 17. 2012 և 2015 թվականներին երեխաներին ուղղված ծախսերի բաշխումն ըստ գործառական 
դասակարգման խմբերի և ծախսերի խմբերի (մլրդ ՀՀ դրամ)

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների և ՀՀ 
վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:
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Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություններ

- - 5.44 28.99 - - 11.15 49.04

Պաշտպանություն - - 35.14 - - 45.50

Հասարակական կարգ և 
անվտանգություն

- - 1.82 15.76 - - 2.60 25.32

Տնտեսական հարաբերություններ - - 3.00 14.05 - - 6.08 18.15

Շրջակա միջավայրի 
պաշտպանություն

- - 0.04 3.78 - - 0.02 3.81

´նակարանային շինարարություն և 
կոմունալ ծառայություններ

- 0.04 0.65 4.34 - 1.38 1.43 8.03

Առողջապահություն 18.42 6.75 1.24 20.79 1.27 10.12 1.54

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 1.10 0.05 2.45 3.13 1.52 0.10 3.68 4.45

Կրթություն 103.07 4.87 0.72 118.78 8.07 1.07

Սոցիալական պաշտպանություն 16.63 20.53 1.67 1.08 25.93 20.34 1.70 1.26

Հիմնական բաժիններին չդասվող 
պահուստային ֆոնդեր

14.01 0.26 1.07 3.32 5.71 0.04 0.81 5.08

Ընդամենը 153.22 20.88 27.76 111.56 172.73 23.13 45.65 163.25

Ե րե խա նե րին ուղղ ված գրե թե բո լոր ուղ ղա կի ծախ սե-
րը գործ նա կա նո րեն բաշխ ված են սո ցիա լա կան ո լորտ-
Ý»ñÇÙÇç¨,áñï»ÕÏñÃáõÃÛ³ÝáÉáñïÇÝµ³ÅÇÝ¿ÁÝÏ»É
ա մե նա մեծ ծա վա լը (2012 թվա կա նին՝ մոտ 67,3%, իսկ 
2015 թվա կա նին՝ 68.8%): 2015 թվա կա նին սո ցիա լա-
կան պաշտ պա նութ յան ո լոր տին ուղղ ված ծախ սե րի 
ծա վա լը ե րե խա նե րին ուղղ ված ուղ ղա կի ծախ սե րի կա-

ռուց ված քում ա ճել է 2012 թվա կա նին ար ձա նագր ված 
10.9%óáõó³ÝÇßÇó¨Ï³½Ù»É15.0%:²éáÕç³å³ÑáõÃ-
յան ո լոր տին ուղղ ված ուղ ղա կի ծախ սե րը կազ մել են 
ե րե խա նե րին ուղղ ված ուղ ղա կի ծախ սե րի ամ բողջ ծա-
í³ÉÇÙáï12%-Á:Ð³Ý·ëïÇ,Ùß³ÏáõÛÃÇ¨ÏñáÝÇáÉáñ-
տին բա ժին է ըն կել ուղ ղա կի ծախ սե րի փոքր ծա վա լը՝ 
ըն դա մե նը 1.0%:
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Երևան I հունիս 2018 թ. 

Գծապատկեր 15. 2012 և 2015 թվականներին երեխաներին ուղղված ուղղակի ծախսերի բաշխումն ըստ 
գործառական դասակարգման խմբերի (հարաբերությունն ուղղակի ծախսերի ամբողջ ծավալի նկատմամբª %)

Գծապատկեր 16. 2012 և 2015 թվականներին երեխաներին ուղղված անուղղակի ծախսերի բաշխումն ըստ 
գործառական դասակարգման խմբերի (հարաբերությունն անուղղակի ծախսերի ամբողջ ծավալի նկատմամբª %)

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների 
և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

2015Ãí³Ï³ÝÇÝ³ÝáõÕÕ³ÏÇÍ³Ëë»ñÇ³í»ÉÇù³Ý80%-Á (áõÕÕí³ÍÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ¨ÍÝáÕÝ»ñÇÝ)áõÕÕí»É¿
սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան ո լոր տին, մինչ դեռ ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տին ուղղ վել է ա նուղ ղա կի ծախ-
սե րի գրե թե 5%-ը:

2015 թվա կա նին ընդ լայն ված ծախ սե րի մոտ 64%-ն  ուղղ վել է սո ցիա լա կան ե րեք ո լորտ նե րին՝ կրթութ յա նը 
(17.7%),³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³ÝÁ (22.2%)¨ÁÝ¹Ñ³ÝáõñµÝáõÛÃÇÑ³Ýñ³ÛÇÝÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ (24.4%):ÀÝ¹É³ÛÝ-
ված ծախ սե րի ա վե լի քան 10%-ն  ուղղ վել է տնտե սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ո լոր տին (հիմ նա կա նում խմե լու 
çáõñ¨ïñ³Ýëåáñï):

ÎñÃáõÃÛáõÝ

2012

2015

12.0% 67.3% 10.9% 9.9%

12.0% 68.8% 15.0% 4.2%
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների 
և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

Գծապատկեր 17. 2012 և 2015 թվականներին երեխաներին ուղղված ընդլայնված ծախսերի բաշխումն ըստ 
գործառական դասակարգման խմբերի (հարաբերությունն ընդլայնված ծախսերի ամբողջ ծավալի նկատմամբª %)

Ð³Ýñ³ÛÇÝ µ³ñÇùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáíª
ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի ա վե լի քան 80%-ն  
ուղղ վել է սո ցիա լա կան չորս ո լորտ նե րին՝ պաշտ պա-
նութ յա նը (2012 թվա կա նին՝ 31.5%, իսկ 2015 թվա-
կա նին՝ 27.9%), ընդ հա նուր բնույ թի հան րա յին ծա-
ռա յութ յուն նե րին (2012 թվա կա նին՝ 26.0%, իսկ 2015 
Ãí³Ï³ÝÇÝª 30.0%), Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñ·Ç¨³Ýí-
տան գութ յա նը (2012 թվա կա նին՝ 14.1%, իսկ 2015 

Ãí³Ï³ÝÇÝ`15.5%)¨ïÝï»ë³Ï³ÝÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ-

նե րին (2012 թվա կա նին՝ 12.6%, իսկ 2015 թվա կա նին՝ 

11.1%):

êïáñ¨µ»ñí³Í³ÕÛáõë³ÏÁÝ»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿2012¨

2015 թվա կան նե րին ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե-

ñÇµ³ßËáõÙÝÁëïÍ³Ëë»ñÇËÙµ»ñÇ¨»ñ»Ë³ÛÇÑÇÙ-

նա րար ի րա վունք նե րի:

2015 թվա կա նին ե րե խա նե րին ուղղ ված ուղ ղա կի 
ծախ սե րը գրե թե ամ բող ջութ յամբ ուղղ վել են ե րե-
Ë³ÛÇ½³ñ·³óÙ³Ý(Ùáï72.4%)¨·áÛ³ï¨Ù³Ý(Ùáï
27.4%) ի րա վունք նե րի ի րաց մա նը: Մաս նակ ցութ յան 
ի րա վուն քի ի րաց մանն ուղղ վել է ե րե խա նե րին ուղղ-
ված ուղ ղա կի ծախ սե րի միայն 0.2%-ը:

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ա նուղ ղա կի ծախ սե րը գրե թե 
³ÙµáÕçáõÃÛ³ÙµáõÕÕí»É»Ý·áÛ³ï¨Ù³ÝÇñ³íáõÝùÇ

ի րաց մա նը:

Ընդ լայն ված ծախ սե րի մոտ 70%-ն  ուղղ վել է 
·áÛ³ï¨Ù³Ý(2012Ãí³Ï³ÝÇÝª46.4%,ÇëÏ2015Ãí³-
Ï³ÝÇÝ` 43.9%) ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý (2012 Ãí³Ï³ÝÇÝ`
25.6%, իսկ 2015 թվա կա նին՝ 24.0%) ի րա վունք նե-
րի ի րաց մա նը, մինչ դեռ մաս նակ ցութ յան ի րա վուն քի 
ի րաց մանն ուղղ վել է ընդ լայն ված ծախ սե րի միայն 
2%-ը:

Աղյուսակ 18. 2012 և 2015 թվականներին երեխաներին ուղղված ծախսերի բաշխումն ըստ ծախսերի 
խմբերի և երեխայի հիմնարար իրավունքների (մլրդ ՀՀ դրամ)

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների 
և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

 2012 թ. 2015 թ.
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Գոյատևում 35.28 20.86 12.87 22.41 47.32 23.11 20.04 29.74

Զարգացում 117.68 0.02 7.10 4.58 125.04 0.03 10.94 6.01

Պաշտպանություն - - 1.84 51.59 - - 2.47 72.13

Մասնակցություն 0.26 - 0.50 1.30 0.37 - 1.06 2.70

Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

- - 5.44 31.68 - - 11.15 52.67

Ընդամենը 153.22 20.88 27.76 111.56 172.73 23.13 45.65 163.25

2012

2015

19.6% 6.6% 10.8% 24.3% 8.8% 17.6% 6.0% 6.3%

24.4% 5.7% 13.3% 22.2% 8.1% 17.7% 3.7% 4.9%
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Գծապատկեր 18. 2012 և 2015 թվականներին ընդլայնված ծախսերի բաշխումն ըստ երեխայի 
հիմնարար իրավունքների

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների
և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

Ð³Ýñ³ÛÇÝ µ³ñÇùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáíª
ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի մոտ 60%-ն  ուղղ-
վել է պաշտ պա նութ յան (2012 թվա կա նին՝ 46.2%, իսկ 
2015 Ãí³Ï³ÝÇÝ` 44.2%) ¨ ·áÛ³ï¨Ù³Ý (2012 Ãí³-
կա նին` 20.1%, 2015 թվա կա նին` 18.2%) ի րա վունք-

Ý»ñÇ Çñ³óÙ³ÝÁ: Ð³Ýñ³ÛÇÝ µ³ñÇùÝ»ñÇ ¨ Í³é³-
յութ յուն նե րի գծով՝ ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի 
գրե թե 30%-ը չի դա սա կարգ վել ըստ ե րե խա յի չորս 
հիմ նա րար ի րա վունք նե րի: Դրանք ե ղել են հան րա յին 
կա ռա վար ման գծով ծախ սե րը:

Գծապատկեր 19. 2012 և 2015 թվականներին հանրային բարիքների և ծառայությունների գծով ծախսերի 
բաշխումն ըստ երեխայի հիմնարար իրավունքների

Աղբ յու րը՝ Խորհր դա տո ւի հաշ վարկ ներ՝ ըստ ՀՀ  ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան, ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի 
¨ÐÐíÇ×³Ï³·ñ³Ï³ÝÏáÙÇï»ÇïíÛ³ÉÝ»ñÇ:

2012-2015 թվա կան նե րին ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի ամ փոփ բաշ խումն ըստ ծախ սե րի խմբե րի, ե րե-
Ë³ÛÇÑÇÙÝ³ñ³ñÇñ³íáõÝùÝ»ñÇ¨·áñÍ³é³Ï³Ý¹³ë³Ï³ñ·Ù³ÝËÙµ»ñÇÝ»ñÏ³Û³óí³Í¿6-ñ¹Ñ³í»Éí³ÍáõÙ
(7-րդ  բաժ նի 6-րդ  կետ):

Ամփոփ արդյունքներ

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի բաշ խումն ըստ սե ռի (տղա ներ/աղ ջիկ ներ) գրե թե նույ նա կան է դրանց՝ ըստ 
»ñ»Ë³ÛÇÇñ³íáõÝùÝ»ñÇ̈ Í³Ëë»ñÇËÙµ»ñÇµ³ßËÙ³ÝÑ»ï:ê³å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í¿µÛáõç»ï³ÛÇÝ÷³ëï³ÃÕ-
թե րում շա հա ռու խմբե րի (ծրագր ված կամ փաս տա ցի) սե ռա յին կազ մի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան բա ցա-
կա յութ յամբ: 
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40.0%

50.0%

2012

2015

46.4% 25.6% 6.6% 1.8% 19.6%

43.9% 24.0% 5.4% 2.3% 24.4%
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20.1% 4.1% 46.2% 1.2% 28.4%

18.2% 3.7% 44.2% 1.7% 32.3%

¶áÛ³ï¢áõÙ ¼³ñ·³óáõÙ ä³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ/

ã¹³ë³Ï³ñ·í³Í

4.4.5 Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի բաշ խումն ըստ սե ռի 
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Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի մոտ 53%-ն  ուղղ վել 
է տղա նե րին, իսկ մոտ 47%-ը` աղ ջիկ նե րին, ին չը գրե-
թե հա մա հունչ է 0-18 տա րի քա յին խմբի ե րե խա նե րի 
ընդ հա նուր թվա քա նա կում նրանց տե սա կա րար կշիռ-
նե րին: Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի՝ ըստ սե ռի 
բաշխ ման կա ռուց ված քը ո րո շե լու հա մար օգ տա գործ-
վել են բնակ չութ յան հա մա պա տաս խան տա րի քա յին 
խմբե րի սե ռա յին կազ մի վե րա բեր յալ հա մա պա տաս-

խան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը՝ բա ցա ռութ յամբ 
այն դեպ քե րի, երբ ծախ սերն ու նե ցել են հստակ սե-
ռա յին ուղղ վա ծութ յուն կամ, երբ հա մա պա տաս խան 
տե ղե կատ վութ յու նը առ կա է ե ղել պաշ տո նա կան վի-
×³Ï³·ñ³Ï³ÝÑñ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñáõÙ:êïáñ¨µ»ñí³Í
³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2012 ¨ 2015 Ãí³-
կան նե րին ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի բաշ խումն 
ըստ սե ռի:

Աղյուսակ 19. 2012-2015 թվականներին երեխաներին ուղղված ծախսերի բաշխումն ըստ երեխայի 
հիմնարար իրավունքների և սեռի (հարաբերությունն առանÓին իրավունքի գծով ծախսերի նկատմամբª %)

Աղյուսակ 20. 2012-2015 թվականներին երեխաներին ուղղված ծախսերի բաշխումն ըստ ծախսերի խմբերի 
և սեռի (հարաբերությունն առանÓին խմբի գծով ծախսերի նկատմամբª %)

Աղյուսակ 21. 2012-2015 թվականներին երեխաներին ուղղված ծախսերի բաշխումն ըստ սեռատարիքային 
խմբերի (հարաբերությունն առանÓին տարիքային խմբի գծով ծախսերի նկատմամբª %)

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների 
և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների 
և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների 
և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:

Երեխայի իրավունք 2012 թ. 2015 թ.

 Տղա Աղջիկ Տղա Աղջիկ

Գոյատևում 53.3% 46.7% 53.4% 46.6%

Զարգացում 51.3% 48.7% 52.0% 48.0%

Պաշտպանություն 53.1% 46.9% 53.2% 46.8%

Մասնակցություն 53.1% 46.9% 53.2% 46.8%

Ընդհանուր բնույթի/Չդասակարգված 53.1% 46.9% 53.2% 46.8%

Երեխաներին ուղղված ընդհանուր ծախսեր 52.4% 47.6% 52.8% 47.2%

Երեխային առնãության խումբ 2012 թ. 2015 թ.

Տղա Աղջիկ Տղա Աղջիկ

Ուղղակի ծախսեր 51.4% 48.6% 52.0% 48.0%

Անուղղակի ծախսեր 53.1% 46.9% 53.2% 46.8%

Ընդլայնված ծախսեր 55.1% 44.9% 54.5% 45.5%

Հանրային բարիքների գծով ծախսեր 53.1% 46.9% 53.2% 46.8%

Երեխաներին ուղղված ընդհանուր ծախսեր 52.4% 47.6% 52.8% 47.2%

Տարիքային խումբ 
2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ.

Տղա Աղջիկ Տղա Աղջիկ Տղա Աղջիկ Տղա Աղջիկ

0-1 53.2% 46.8% 53.2% 46.8% 53.1% 46.9% 53.0% 47.0%

1-2 53.1% 46.9% 53.1% 46.9% 53.1% 46.9% 53.1% 46.9%

3-5 52.7% 47.3% 52.9% 47.1% 52.8% 47.2% 52.7% 47.3%

6-9 53.0% 47.0% 53.0% 47.0% 52.9% 47.1% 52.7% 47.3%

10-14 52.3% 47.7% 52.4% 47.6% 52.9% 47.1% 53.0% 47.0%

15-18 51.2% 48.8% 51.3% 48.7% 51.4% 48.6% 52.2% 47.8%

0-18 (չդասակարգված) 52.4% 47.6% 53.0% 47.0% 53.3% 46.7% 53.8% 46.2%

´ոլոր տարիքային 
խմբերը (0-18)

52.4% 47.6% 52.6% 47.4% 52.7% 47.3% 52.8% 47.2%
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5.ÐÇÙÝ³Ï³Ý³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ¨³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

Â»¨ 2012 թվա կա նից սկսածª ար Óա նագր վել ¿ ընդ հա-
նուր հան րա յին ծախ սե րի ա×, դրանք հա մա մաս նո րեն 
ãեն ուղղ վել ե րե խա նե րին: Ընդ հա նուր ծախ սե րի հա-
մե մատ՝ ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սերն ա վե լի դան-
¹³Õ ï»Ùå»ñáí »Ý ³×»É, Ã»¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝ³ÏãáõÃ-
յան թվա քա նա կում ե րե խա նե րի տե սա կա րար կշի ռը չի 
փո փոխ վել: Փաս տո րեն, ե րե խա նե րին ուղղ ված հան-
րա յին ծախ սե րը նվա զել են թե՛ ընդ հա նուր ծախ սե րի, 
¨Ã»՛ëáóÇ³É³Ï³ÝÍ³Ëë»ñÇÑ³Ù»Ù³ï:Â»¨ÇÝãå»ë
բյու ջե տա յին, այն պես էլ սո ցիա լա կան ծախ սերն ու նե-
ցել են փոքր-ինչ ե րե խա յա մետ §շե ղու մ¦, այն է՝ ե րե խա-
Ý»ñÇÃÇñ³Ë³íáñÙ³ÝÑ³Ù³Ãí»ñ(1)-Á¨(2)-ÁÙ»Í»Ý
ե ղել 1-ից, վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում դրանց §շեղ-
մա ն¦ ցու ցա նի շը նվա զել է: 

Ե-ՀԾԳ  արդ յունք նե րի հա մա Óայնª 2012-2015 թվակն նե-
րին ե րե խա նե րին բա Åին ¿ ըն կել հան րա յին ծախ սե րի 
Ùáï30.0%Á,áñÁÏ³½Ù»É ¿ÐÜ²Ç7.08.0%Á:Նշված 
ծախ սե րի գե րակ շիռ մասն ուղղ վել է սո ցիա լա կան 
ե րեք ո լորտ նե րին՝ կրթութ յա նը (ա վե լի քան 30.0%), սո-
óÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ (³í»ÉÇ ù³Ý 10.0%) ¨
ա ռող ջա պա հութ յա նը (ա վե լի քան 8.0%): Սո ցիա լա կան 
ո լորտ նե րին ուղղ ված բո լոր ծախ սե րը միա սին կազ մել 
են ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի 
ա վե լի քան 55%-ը, ո րի գե րակ շիռ մա սի ուղ ղա կի շա-
հա ռու նե րը ե րե խա ներն են ե ղել: 

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րը միայն սո ցիա լա կան 
áÉáñïÝ»ñáõÙÏ³½Ù»É»Ý³Û¹áÉáñïÝ»ñÇÝáõÕÕí³ÍÑ³Ý
րա յին ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի ա վե լի քան 33%-ը: 
Ո լոր տա յին ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լում ե րե խա նե րին 
ուղղ ված ծախ սե րի ա մե նա մեծ ծա վա լը բա ժին է ըն կել 
կրթութ յա նը, այն է՝ ո լոր տա յին ծախ սե րի ամ բողջ ծա-
վա լի ա վե լի քան 85.0%-ը: Այս ա ռու մով, երկ րորդ խո շոր 
ծա վա լը բա ժին է ըն կել ա ռող ջա պա հութ յա նը՝ կազ մե-
լով ո լոր տա յին ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի մոտ 40%-ը, 
իսկ եր րորդ տե ղում սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան 
ո լորտն է, որ տեղ ո լոր տա յին ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա-
լում ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րը կազ մել են մոտ 
10%:

êïáñ¨Ý»ñÏ³Û³óí³Í»Ýº-ÐÌ¶ßñç³Ý³ÏáõÙ»ñ»Ë³-
նե րին ուղղ ված ծախ սե րի դա սա կարգ ման յու րա քանչ-
յուր տե սա կի մա սով հիմ նա կան արդ յուք նե րը:

Ըստ ծախ սե րի խմբե րիª 2015 թվա կա նին ե րե խա նե-
րին ուղղ ված ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լում ուղ ղա կի 
ծախ սե րը կազ մել են մոտ 43.0%: Ա նուղ ղա կի ծախ-
սե րը(áõÕÕí³ÍÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ¨ÍÝáÕÝ»ñÇÝ)¨ընդ-
լայն ված ծախ սե րը կազ մել են ե րե խա նե րին ուղղ-
ված ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի հա մա պա տա սա խա-
Ý³µ³ñª Ùáï6%-Á¨ 11%-Á:Հան րա յին բա րիք նե րի 

գծով ծախ սե րը կազ մել են ե րե խա նե րին ուղղ ված 
ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի մոտ 40%-ը: 

Ըստ ե րե խա յի ãորս հիմ նա րար ի րա վունք նե րի խմբե-
րիª Ե րե խա նե րին ուղղ ված բյու ջե տա յին ծախ սե րի 
ա վե լի քան մեկ եր րորդն ուղղ վել է ½³ñ·³óÙ³ÝÇñ³
վուն քի ի րաց մա նը: Ծախ սե րի գրե թե նույն քան ծա-
վալ էլ ուղղ վել է ·áÛ³ï¨Ù³ÝÇñ³íáõÝùÇ ի րաց մա նը: 
Պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի ի րաց մանն ուղղ վել է 
Í³Ëë»ñÇ Ùáï18.0%-Á:ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ¨¹»é³Ñ³ë-
նե րին ուղղ ված ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի միայն 
մոտ 1%-ն  է ուղղ վել մաս նակ ցութ յան ի րա վուն քի 
ի րաց մա նը: (Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի մոտ 
15.0%-ը (հիմ նա կա նում հան րա յին կա ռա վար ման 
գծով ծախ սե րը) չի բաշխ վել ըստ ե րե խա նե րի չորս 
ÑÇÙÝ³ñ³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÷áË³ñ»ÝÁ Ý»ñ³éí»É
է §Ընդ հա նուր բնույ թի/Չդա սա կարգ ված ծախ սե ր¦ 
խմբում:):

Ըստ տա րի քա յին խմբե րիª Ե րե խա նե րին ուղղ ված 
ծախ սե րի ա մե նա մեծ ծա վալն ուղ ղել է 10-14 (մոտ 
25.0%)¨6-9(Ùáï23.0%)ï³ñ»Ï³Ý»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ:
ØÇÝã¨1ï³ñ»Ï³Ý»ñ»Ë³Ý»ñÇÝµ³ÅÇÝ¿ÁÝÏ»É»ñ»-
խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի մոտ 8-9%-ը: (Ծախ սե-
ñÇÙáï5-8%-Á áñ¨¿ï³ñÇù³ÛÇÝËÙµÇ ãÇ áõÕÕí»Éª
պայ մա նա վոր ված շա հա ռու նե րի տա րի քա յին բաշխ-
Ù³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É µÛáõç»ï³ÛÇÝ ¨ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
տվյալ նե րի բա ցա կա յութ յամբ: Այդ ծախ սե րը նե րառ-
վել են §0 -18 (չդա սա կարգ ված)¦ խմբում:

6-9 տա րի քա յին խմբի ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ-
ë»ñÁ·ñ»Ã»Ñ³Ù³ã³÷»Ý»Õ»ÉÙÇÝã¨18ï³ñ»Ï³Ý
բնակ չութ յան կա ռուց ված քում նրանց տե սա կա րար 
ÏßéÇÝ: 1-2 ¨ 3-5 ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ »ñ»Ë³Ý»-
րին ուղղ ված ծախ սե րը պա կաս հա մա չափ են ե ղել 
ման կա կան բնակ չութ յան ընդ հա նուր թվա քա նա-
կում նշված տա րի քա յին խմբե րի տե սա կա րար կշիռ-
Ý»ñÇÝ, ÇëÏ0-1, 10-14¨15-18ï³ñÇù³ÛÇÝËÙµ»ñÇ
ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի տե սա կա րար կշիռ-
նե րը փոքր-ինչ գե րա զան ցել են ման կա կան բնակ-
չութ յան ընդ հա նուր թվա քա նա կում հա մա պա տաս-
խան տա րի քա յին խմբե րի տե սա կա րար կշիռ նե րին: 
0-1 տա րի քա յին խմբի դեպ քում նման ցու ցա նի շը 
պայ մա նա վոր ված է ե ղել սո ցիա լա կան պաշտ պա-
ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÇÝ áõÕÕ-
ված ծախ սե րի ծա վա լով: Իսկ նշված այլ տա րի քա-
յին խմբե րի դեպ քում՝ կրթութ յան ո լոր տին ուղղ ված 
ծախ սե րի ծա վա լով:

Ըստ սե ռիª Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի բաշ-
խումն ըստ սե ռի (տղա ներ/աղ ջիկ ներ) գրե թե նույ-
նա կան է ե ղել դրանց՝ ըստ ե րե խա յի ի րա վունք նե րի 

5.1 Հիմ նա կան արդ յունք նե րը
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ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

¨Í³Ëë»ñÇËÙµ»ñÇµ³ßËÙ³ÝÑ»ï:ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ
ուղղ ված ծախ սե րի մոտ 53%-ն  ուղղ վել է տղա նե-
րին, իսկ 47%-ը` աղ ջիկ նե րին, ին չը գրե թե նույ նա-

կան է ե ղել 0-18 տա րե կան բնակ չութ յան ընդ հա-
նուր թվա քա նա կում նրանց տե սա կա րար կշիռ նե րի 
հետ:

Ð»ï¨Û³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í »Ý
º-ÐÌ¶³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ¨ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÑ³Ù³å³ï³ë-
խան մի ջազ գա յին փոր ձը: 

Ե-ՀԾԳ  գոր ծըն թա ցը չպետք է դիտ վի որ պես միան-
գամ յա գոր ծըն թաց, քա նի որ տվյալ նե րի մշտա դի տարկ-
Ù³Ý·áñÍÁÝÃ³óÁµ³ñ»É³í»ÉáõÝ¨Ñáõë³ÉÇïíÛ³ÉÝ»ñ
ստա նա լուն ուղղ ված այս գոր ծըն թա ցի ողջ նե րու ժը 
հնա րա վոր է ի րաց նել միայն դրա պար բե րա կան ի րա-
Ï³Ý³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ: Ð»ï¨³µ³ñ, ³é³çÇÝ ù³ÛÉÁ, áñ
ՀՀ  կա ռա վա րութ յու նը պետք է ա նի այս ուղ ղութ յամբ, 
բյու ջե տա յին գոր ծըն թա ցում Ե-ՀԾԳ  հա մա պա տաս-
խան հա յե ցա կե տե րի պաշ տո նա պես նե րա ռումն ու կի-
րա ռութ յունն է, ին չը կնպաս տի ե րե խա նե րին առնչ վող 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¨Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝµÛáõç»-
տա յին հատ կա ցում նե րի նպա տա կա յին ու ծախ սա յին 
արդ յու նա վե տութ յան, ար դա րութ յան, կա յու նութ յան, 

թա փան ցի կութ յան ու հաշ վետ վո ղա կա նութ յան մա-
Ï³ñ¹³ÏÇµ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ¨,ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ³éÙ³Ùµ,Ñ³Ý-
րա յին ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե-
լավ մա նը:

Ե րե խա նե րին ուղղ ված բյու ջե տա վոր ման գոր ծըն թա ցի 
³ÙµáÕç³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÁ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ¨ »ñÏ³ñ³-
ժակ մետ հե ռան կա րի խնդիր է, ո րի հա մար կպա հանջ-
վի այդ գոր ծըն թա ցին ՀՀ  կա ռա վա րութ յան հանձ նա-
éáõÃÛáõÝÁ,ÇÝãå»ëÝ³¨Å³Ù³Ý³Ï¨é»ëáõñëÝ»ñ,Ñ³ï-
Ï³å»ëëÏ½µÝ³Ï³ÝªÏ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ½³ñ·³óÙ³Ý¨
ըն թա ցա կար գե րի մշակ ման փու լում: Մինչ այդ, Ե-ՀԾԳ 
÷áñÓÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ¨ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï
հե ռան կա րում կա րող են ձեռ նարկ վել մի շարք քայ լեր՝ 
հան րա յին ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գում 
ե րե խա նե րին ուղղ ված բյու ջե տա վոր ման ո րոշ տար-
ñ»ñ Ý»ñÙáõÍ»Éáõ ¨³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ¹ñ³Ýó ßñç³Ý³ÏÝ

5.2 Ա ռա ջար կութ յուն ներ
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Երևան I հունիս 2018 թ. 

ընդ լայ նե լու ուղ ղութ յամբ: Ակն կալ վում է, որ այս գոր ծո-
ղութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը ի րե նից բար դութ յուն չի 
Ý»ñÏ³Û³óÝÇ,¨¹ñ³Ñ³Ù³ñã»Ýå³Ñ³ÝçíÇÉñ³óáõóÇã
½·³ÉÇç³Ýù»ñ¨é»ëáõñëÝ»ñ:

1. Մինã Ե-ՀԾԳ  գոր ծըն թա ցի ամ բող ջա կան կա ռու ցա-
կար գու մը, ա ռա ջարկ վում ¿ կրկնել Ե-ՀԾԳ  գոր ծըն թա-
ցը յու րա քանã յուր 2-3 տա րին մեկ ան գամª միա Åա մա-
նակ տա րե կան կտրված քով ի րա կա նաց նե լով ըն թա-
ցիկ տվյալ նե րի հա վա քագ րում: Ե րե խա նե րին ուղղ ված 
ծախ սե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը պետք ¿ նե րառ վեն 
µÛáõç»ï³ÛÇÝáõÕ»ñÓáõÙ¨å³ñµ»ñ³Ï³ÝýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
հաշ վետ վութ յուն նե րում (բյու ջեի կա տար ման մա սին 
հաշ վետ վութ յուն)ª բա րե լա վե լու հա մար բյու ջե տա յին 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ß
վետ վո ղա կա նութ յան մա կար դա կը:

ա) Գոր ծըն թա ցի փու լա յին ներդր ման ճա նա պար հին 
Ý³Ë¨³é³çß»ßïÁÏ³ñ»ÉÇ¿¹Ý»ÉÙÇ³ÛÝ»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ
ուղղ ված ուղ ղա կի ծախ սե րի կամ միա ժա մա նակ ուղ-
Õ³ÏÇ¨³ÝáõÕÕ³ÏÇÍ³Ëë»ñÇí»ñ³µ»ñÛ³ÉïíÛ³ÉÝ»ñÇ
վրա՝ կախ ված տվյալ նե րի հա սա նե լիութ յու նից:

բ) Ա ռա ջարկ վում է պե տա կան բյու ջեի նա խագ ծի հետ 
այդ տե ղե կատ վութ յու նը ներ կա յաց նել Ազ գա յին ժո-
ղով (օ րի նակ՝ բյու ջե տա յին ու ղեր ձին կից հա վել վա ծի 
տես քով): 

գ) Ա ռա ջարկ վող՝ բյու ջե տա յին ու ղեր ձին կից հա վել-
վա ծի ընդ հա նուր կա ռուց ված քը ներ կա յաց ված է սույն 
զե կույ ցին կից 7-րդ  հա վել վա ծում (7-րդ  բաժ նի 7.7-րդ 
կետ): Կա րող է կի րառ վել փու լա յին մո տե ցում, այն է՝ 
սկզբնա կան փու լե րում շեշ տը կա րե լի է դնել, օ րի նակ, 
»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõÕÕí³Í áõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýóª
ըստ տա րի քա յին խմբե րի բաշխ ման վրա, իսկ ար-
դեն հե տա գա յում կա րե լի է ընդ լայ նել վեր լու ծութ յան 
ßñç³Ý³ÏÁªÝ»ñ³é»Éáí³ÛÉËÙµ»ñÇ¨Áëï³Û¹ËÙµ»ñÇ
բաշխ ման վեր լու ծութ յուն ներ:

դ) Եվ կրկին, Ծ´  հա մա կար գին ան ցու մը հնա րա վո-
րութ յուն կտա ներ կա յաց նել ե րե խա նե րին ուղղ ված 
Í³Ëë»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñ ¨ ³é³ÝÓÝ³óí³Í
ցու ցա նիշ ներ՝ բյու ջեի կա տար ման մշտա դի տար կում 
ի րա կա նաց նե լու հա մար, այս պի սով նպաս տե լով հիմ-
նա վոր ված քա ղա քա կա նութ յուն ներ մշա կե լու հա մար 
³í»ÉÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ó̈ ³íáñÙ³ÝÁ: úñÇ-
նակ՝ փու լա յին ներդր ման ճա նա պար հին բյու ջեի ծախ-
սա յին ծրագ րե րի շրջա նա կում կա րե լի է նախ ի րա կա-
նաց նել միայն ո րո շա կի գոր ծըն թաց նե րի/նա խագ ծե րի 
մշտա դի տար կում:

2. Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի հա մա պա տաս-
Ë³ÝáõÃÛ³Ý, Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨
ար դա րութ յան մա կար դա կը բա րե լա վե լու հա մարª 
ա ռա ջարկ վում ¿ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ի րաց ման 
հա մար Ï³ñ¨áñ ëáóÇ³É³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ (³éáÕç³-
պա հութ յան, կրթութ յան, սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ-

յան) ի րա կա նաց նել հան րա յին ծախ սե րի ու սում նա սի-
րութ յուն ներ, նե րառ յալ ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ-
սե րի գնա հատ ման արդ յունք նե րի վեր լու ծութ յան մեջ 
Ù³ïÝ³Ýßí³ÍÝ³Ë³¹åñáó³Ï³ÝÏñÃáõÃÛ³Ý¨ó»ñ»-
կա յին խնամ քի կեն տորն նե րի հա սա նե լիութ յան հար ցի 
ու սում նա սի րութ յու նը: 

3. ºñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÇ¨,ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë,
հան րա յին ծախ սե րի բաշխ ման ար դա րութ յան մա կար-
դա կի վեր լու ծութ յուն ի րա կա նաց նե լու հա մար կա ռա-
վա րութ յու նը պետք ¿ հա վա քագ րի լրա ցու ցիã տվյալ-
ներ. 

ա) ´յու ջե տա յին ծախ սե րի տա րած քա յին դա սա կարգ-
ման կի րա ռու մը հնա րա վո րութ յուն կտա ի րա կա նաց նել 
հան րա յին ծախ սե րի վեր լու ծութ յուն՝ ըստ տա րած քա-
յին բաշխ ման: 

բ)  Պե տա կան ծրագ րե րի շա հա ռու նե րի հա մա կարգ ված 
Ñ³ßí³éáõÙÝÁëïë»é³ÛÇÝÏ³½ÙÇ¨³ÛÉËÙµ»ñÇ,ûñÇ-
նակ՝ խո ցե լիութ յան խմբե րի, հնա րա վո րութ յուն կտա 
ի րա կա նաց նել ծախ սե րի բաշխ ման ար դա րութ յան մա-
կար դա կի ա ռա վել հու սա լի վեր լու ծութ յուն:  Այս գոր-
ծըն թա ցը կա րող է ի րա կա նաց վել բյու ջեի ծախ սա յին 
Íñ³·ñ»ñÇ¨ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÙ³ëáíáãýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ցու ցա նիշ ներ ներ մու ծե լու մի ջո ցով:  

գ) Նա խա ձեռ նել ե րե խա նե րի վե րա բեր յալ տար բեր 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áñ³ÏÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý ¨ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏÙ³Ý
ցան կա ցած այլ մի ջո ցա ռում՝ հաշ վառ ման մատ յան նե-
րի վար ման, ու սում նա սի րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման 
¨µÛáõç»ï³ÛÇÝ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÙß³ÏÙ³ÝáÕç·áñÍÁÝ-
թա ցում: Ե րե խա նե րին առնչ վող խո շոր ծրագ րեր ի րա-
կա նաց նող ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րին ա ռա-
ջարկ վում է ի րա կա նաց նել ծրագ րե րի շա հա ռու նե րի 
կա րիք նե րի գնա հա տում, ին չը թույլ կտա հաս կա նալ, 
թե ինչ պես են ե րե խա ներն օգտ վում (կամ դուրս մնում) 
այդ ծրագ րե րից: Այս հար ցում հա մա պա տաս խան նա-
խա րա րութ յուն նե րին օ ժան դա կե լու հա մար, հա վա նա-
µ³ñ,Ïå³Ñ³ÝçíÇï»ËÝÇÏ³Ï³Ý³ç³ÏóáõÃÛáõÝ¨¹ñëÇ
խորհր դա տու նե րի ներգ րա վում:

4. Ե րե խա նե րին ուղղ ված բյու ջե տա վոր ման հա մա կար-
գիª պե տա կան հա մա կար գում ամ բող ջա կան ներդր-
Ù³Ý Ýå³ï³Ïáí ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï
հե ռան կա րում ի րա կա նաց վե լիք գոր ծո ղութ յուն ներ. 
Ե-ՀԾԳ  արդ յունք նե րի հի ման վրա ներդ նել հա մա կարգ, 
áñÇÙÇçáóáíÑÝ³ñ³íáñÏÉÇÝÇÑ»ï¨»Éå»ï³Ï³ÝµÛáõ
ջեից ե րե խա նե րին ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րին, ինãն 
¿լ թույլ կտա ի րա կա նաց նել ըն թա ցիկ վեր լու ծութ յուն-
ներ:Ì³Ëë»ñÇÝÑ»ï¨»ÉáõÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁÏ³ñ¨áñ
է բյու ջեի կա տար ման մշտա դի տարկ ման գոր ծըն թա-
ցը բա րե լա վե լու հա մար: Պե տա կան բյու ջե տա յին հա-
Ù³Ï³ñ·áõÙ Í³Ëë»ñÇÝ Ñ»ï¨»Éáõ ÝÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ
ներդ նու մը կըն ձե ռի ծախ սե րի վե րա բեր յալ ա մե նօր յա 
տվյալ ներ ստա նա լու հնա րա վո րութ յուն:
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ա) Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի վե րա բեր յալ 
տվյալ նե րը կա րող են նպաս տել ծրագ րա յին բյու ջե տա-
վոր ման գոր ծըն թա ցի ներդր մա նը՝ օգ նե լով ա վե լի լավ 
հա մադ րել քա ղա քա կա նութ յուն նե րով ամ րագր ված 
նպա տակ ներն ու արդ յունք նե րը կա տար վող բյու ջե տա-
յին հատ կա ցում նե րի հետ: 

բ)  2019 թվա կա նից Ծ´  հա մա կար գին ան ցու մը հնա-
րա վո րութ յուն կտա բյու ջեի մշտա դի տարկ մա նը (նե-
ñ³éÛ³É Çñ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏáõÙ Ùßï³¹Çï³ñÏáõÙÁ) ¨
հաշ վետ վութ յուն նե րի կազմ մանն առնչ վող այլ գոր ծըն-
Ã³óÝ»ñÇÝ½áõ·³Ñ»éÝ³¨Çñ³Ï³Ý³óÝ»É»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ
áõÕÕí³Í¨·»Ý¹»ñ³ÛÇÝµÛáõç»ï³íáñáõÙ(áñÇÝÝ»ñÏ³-
յումս ա ջակ ցում է ԵՄ-ն): Այս ա մե նը պետք է դի տար կել 
որ պես բա րե փո խում նե րի մի փա թեթ, ո րը կա ռա վա-
րութ յա նը հնա րա վո րութ յուն կտա ստա նալ բյու ջեի վե-
րա բեր յալ տրոհ ված տվյալ ներ, ինչն էլ կա պա հո վի բյու-
ջե տա յին մի ջոց նե րի կա ռա վար ման թա փան ցի կութ յան 
¨Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý³í»ÉÇµ³ñÓñÙ³Ï³ñ¹³Ï:

գ) Հա մա կար գի ամ բող ջա կան ներդր ման հա մար 
պա հանջ վում է ծրագ րե րի նա խագծ ման/պլա նա վոր-
ման ա ռա ջին իսկ պա հից հաշ վի առ նել ե րե խա նե րին 
առնչ վող խնդիր նե րը: Ե-ՀԾԳ  արդ յունք նե րը պե տա-
կան բյու ջեի նա խագ ծում ար տա ցո լե լու գոր ծըն թա ցը 
պետք է ի րա կա նաց վի ՄԺԾԾ -ե րի մի ջո ցով: Ամ բող-
ջա կան ներդր ման հա մար կպա հանջ վի բյու ջե տա յին 
գոր ծըն թա ցի տար բեր փու լե րում (ծրագ րում, կա տա-
րում, բյու ջեի կա տար ման մա սին հաշ վետ վութ յուն-
Ý»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ¨ ³ÛÉÝ) û·ï³·áñÍíáÕ µÛáõç»ï³ÛÇÝ
փաս տաթղ թե րում պաշ տո նա պես նե րա ռել ե րե խա նե-
րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը: Դրա հա մար կպա հանջ վի 
í»ñ³Ý³Û»É µÛáõç»ï³íáñÙ³Ý ·áñÍáÕ Ó̈ ³ã³÷»ñÁ ¨
ՏՏ  հա վել ված նե րը: 

դ) Գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման հա մար պետք է պա-
տաս խա նա տու լի նի ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ի րաց-
ման հա մար պա տաս խա նա տու նա խա րա րութ յու նը 
կամ հա մա կար գող մար մի նը (օ րի նակ՝ Ե րե խա նե րի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ազ գա յին հանձ նա-
ժո ղո վը)՝ ՀՀ  ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան հետ հա-
Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùµ̈ ËáñÑñ¹³Ïó»ÉáíÑ³Ù³å³ï³ë-
խան ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի (հիմ նա կա նում 
սո ցիա լա կան ո լոր տը ներ կա յաց նող ճյու ղա յին նա խա-
րա րութ յուն նե րի) հետ:

Ժա մա նա կի ըն թաց քում Ե-ՀԾԳ  մե թո դա բա նութ յան հու սա լիութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով ա ռա ջարկ վում 
է ժա մա նակ առ ժա մա նակ վե րա նա յել ծախ սե րի կշռա յին գոր ծա կից նե րի սահ ման ման մո տե ցու մը՝ հա մա պա-
տաս խան քա ղա քա կա նութ յուն նե րում տեղ գտած փո փո խութ յուն նե րը դրա նում ար տա ցո լե լու հա մար: Ե-ՀԾԳ  
ա ռա ջադ րան քի շրջա նա կում ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի կշռա յին գոր ծա կից ներն ու սում նա սի րութ յան 
ա ռար կա հան դի սա ցող բո լոր տա րի նե րի հա մար գրե թե նույնն են ե ղել: Ա ռա ջարկ վում է հա ջոր դող 2-3 տա րի-
նե րի հա մա պա տաս խան ծախ սա յին ծրագ րե րի նկատ մամբ կի րա ռել 2015 թվա կա նի ծախ սե րի կշռա յին գոր-
ծա կից նե րը:

Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի փաս տա ցի կշռա յին գոր ծա կից նե րը ներ կա յաց ված են տար բեր մա կար-
¹³ÏÝ»ñáí (Áëïå»ï³Ï³ÝµÛáõç»ÇÍñ³·ñ»ñÇ,å»ï³Ï³ÝµÛáõç»ÇÍñ³·ñ»ñÇ¨»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³Í
Í³Ëë»ñÇËÙµ»ñÇ,ÇÝãå»ëÝ³¨ÁëïµÛáõç»ï³ÛÇÝÍ³Ëë»ñÇ·áñÍ³é³Ï³Ý¹³ë³Ï³ñ·Ù³ÝËÙµ»ñÇ):

Այ նու հան դերձ, բյու ջեի նոր ծախ սա յին ծրագ րե րի դեպ քում անհ րա ժեշտ կլի նի ի րա կա նաց նել նոր ու սում-
Ý³ëÇñáõÃÛáõÝ¨Ïßé³ÛÇÝ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇÑÝ³ñ³íáñí»ñ³Ý³ÛáõÙ,Ù³ëÝ³íáñ³å»ëªµÛáõç»ÇÝáñÍ³Ëë³-
յին ծրագ րե րում տեղ գտած ծախ սե րի կշռա յին գոր ծա կից նե րի:

ՆԵՐԴԻՐ 5. Ժամանակի ընթացքում Ե-ՀԾԳ մեթոդաբանությունը վերանայելու վերաբերյալ
լրացուցիã դիտողություններ

Գծապատկեր 20. Երեխաներին ուղղված ծախսերին 
հետևելու համակարգի միջոցով կատարվող 
ընդհանուր քայլերը

àõëáõÙÝ³ëÇñ»É
/êùñÇÝÇÝ·

Çñ³Ï³Ý³óÝ»É

Üß³·ñ»É

Ð»ï¢»Éì»ñÉáõÍ»É

Ð³ßí»ïíáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñ
Ï³½Ù»É

î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ

Øß³ÏáõÙ
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6.ú·ï³·áñÍí³Í·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ¨ÝÛáõÃ»ñ

1. ՄԱԿ-ի §Երեխայի իրավունքների մասին¦ կոնվենցիա (1989 թ.),

2. Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2013-2016 թվականների 
ռազմավարական ծրագիր,

3. Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների 
ռազմավարական ծրագիր, 

4. ºñ»Ë³Ý»ñÇëÝáõóÙ³Ýµ³ñ»É³íÙ³ÝÑ³Û»ó³Ï³ñ·¨Ñ³Û»ó³Ï³ñ·ÇÇñ³Ï³Ý³óÙ³Ý2015-2020Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ
գործողությունների ծրագիր,

5. ºñ»Ë³Ý»ñÇ¨¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ³éáÕçáõÃÛ³Ýµ³ñ»É³íÙ³Ýé³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ¨2016-2020Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ
գործողությունների ծրագիր,

6. Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների 
ռազմավարական ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույց, 

7. United Nations Children's Fund (2017). Is every child counted? Status of data for children in the SDGs. Available at 
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/09/SDGs-and-Data-publication.pdf.

8. Invest in early childhood development: Reduce deficits, strengthen the economy (p. 2), The Heckman 
Equation Project (հասանելի է https://heckmanequation.org/assets/2013/07/F_HeckmanDeficitPieceCUSTOM-
Generic_052714-3-1.pdf հղումով):

9. United Nations (2015). Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for 
Development. (հասանելի է http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf (accessed 
23/05/2017 հղումով),

10. UNICEF's Engagements in Influencing Domestic Public Finance for Children - a Global Programme Framework, 
UNICEF New York, 2017,

11. Տարեկան բյուջեների կատարման մասին հաշվետվություններում ներառված ծրագրային բյուջետավորման 
ձևաչափով ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշների մասով տեղեկատվություն (www.minfin.am), 

12. §Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2015 թվականին և դինամիկ շարքեր (2011-2015 
թթ.)¦, ՀՀ ԱՎԾ, Երևան, 2016 թ. (www.armstat.am),

13. §Հայաստան. երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն, 2015 թ.¦, ՀՀ ԱՎԾ, Երևան, 2016 թ.,

14. §Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու¦ (2012, 2013, 2014, 2015 և 2016 թվականների 
հրապարակումներ), ՀՀ ԱՎԾ, Երևան (www.armstat.am),

15. 2011 թ. մարդահամարի արդյունքներ, ՀՀ ԱՎԾ (www.armstat.am):
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7. Հավելվածներ

Շահագրգիռ պետական մարմիններ՝

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (ՖՆ),

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն (ԱՍՀՆ),

ՀՀ արդարադատության նախարարություն (ԱԴՆ),

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 
(ԿԳՆ),

ՀՀ առողջապահության նախարարություն (ԱՆ),

ՀՀ մշակույթի նախարարություն (ՄՆ),

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի 
նախարարություն (ՍԵՀՆ),

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման 
նախարարությունը (ՏԿԶՆ),

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 
(ԱԻՆ),

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի սոցիալական 
հարցերի վարչություն,

ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (ՎԿ),

Տարածքային կառավարման գերատեսչություններ:

Զարգացման գծով գործընկերներ՝

ԳՄՀԸ

ՄԱԿ-ի գործակալություններ

Համաշխարհային բանկ

7.1 Հավելված 1. Ե-ՀԾԳ գործընթացում ներգրավված 
                            շահագրգիռ կողմերի ցանկը
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7.2 Հավելված 2. Պետական բյուջեի ծախսերի 
                            դասակարգման մակարդակները

Դասակարգում Մակարդակ Նկարագրություն Օրինակներ

Գերատեսչական (թույլ է տալիս 
ծախսերը կապել դրանց կատարման 
պատասխանատուների հետ)

Մակարդակ 1
Գերատեսչություն Կրթության և 

գիտության 
նախարարություն

Տնտեսագիտական (թույլ է տալիս 
տարբերակել ընթացիկ և կապիտալ 
ծախսերը)

Մակարդակ 1
Ծախսերի խմբավորում 
2 խմբերում

	Ընթացիկ ծախսեր
	Ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ 
գործառնություններ

Տնտեսագիտական Մակարդակ 2

´աշխում՝

Խումբ 1՝ 7 ենթախումբ

Խումբ 2՝ 2 ենթախումբ 

	Ծառայությունների 
և ապրանքների 
ձեռքբերում

	Ոչ ֆինանսական 
ակտիվների գծով 
ծախսեր

Տնտեսագիտական Մակարդակ 3
Հոդվածների 
խոշորացված խմբեր

	Շարունակական 
ծախսեր

	Հիմնական իջոցներ

Տնտեսագիտական Մակարդակ 4 Հոդվածներ

	Էներգետիկ ծախսեր
	Շենքերի և 

շինությունների 
ձեռքբերում

Գործառական (թույլ է տալիս դիտարկել 
ծախսերն ըստ ծախսերի ուղղման 
բնագավառի/նպատակի)

Մակարդակ 1 ´աժին Կրթություն

Գործառական Մակարդակ 2 Խումբ
Ընդհանուր միջնակարգ 
կրթություն

Գործառական Մակարդակ 3 Դաս
Ընդհանուր հիմնական 
կրթություն

Ծրագրային Մակարդակ 1 Ծրագիր Ընդհանուր կրթություն
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7.3 Հավելված 3. Համայնքային (տեղական) բյուջեների ծախսերի                
                             դասակարգման մակարդակները  

Դասակարգում Մակարդակ Նկարագրություն Օրինակներ

Տնտեսագիտական Մակարդակ 1
Ծախսերի խմբավորում 2 
խմբերում

	 Ընթացիկ ծախսեր
	Ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ 
գործառնություններ

Տնտեսագիտական Մակարդակ 2
´աշխում՝
Խումբ 1՝ 7 ենթախումբ
Խումբ 2՝ 2 ենթախումբ 

	Ծառայությունների և 
ապրանքների ձեռքբերում

	Ոչ ֆինանսական 
ակտիվների գծով ծախսեր

Տնտեսագիտական Մակարդակ 3
Հոդվածների 
խոշորացված խմբեր

	Շարունակական ծախսեր
	Հիմնական միջոցներ

Տնտեսագիտական Մակարդակ 4 Հոդվածներ
	Էներգետիկ ծախսեր 
	Շենքերի և շինությունների 

ձեռքբերում

Գործառական Մակարդակ 1 ´աժին Կրթություն

Գործառական Մակարդակ 2 Խումբ
Նախադպրոցական և 
տարրական կրթություն

Գործառական Մակարդակ 3 Դաս Նախադպրոցական կրթություն
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7.4 Հավելված 4. Երեխաներին ուղղված ծախսերի 
                            անցումային դասկարգում

Անցումային դասկարգում Հիմնական դասակարգում

Խումբ Նկարագրություն Խումբ Նկարագրություն

Ուղղակի ծախսեր

Անմիջականորեն երեխաներին ուղղված 
ծախսերը: Այս ծախսերը հանրային 
ծառայությունների/բարիքների գծով 
ծախսերն են, որոնց առաջնային և 
անմիջական շահառուները երեխաներն 
են (օրինակ՝ պատվաստումների, 
տարրական կրթության գծով 
ծախսերը և այլն):

Ուղղակի 
ծախսեր

Նույնն է, ինչ ուղղակի 
ծախսերի անցումային 
դասակարգման 
դեպքում:

Անուղղակի ծախսեր 

Երեխաներին անուղղակիորեն 
ուղղված ծախսերը, այն է՝ ուղղված 
ընտանիքներին և ծնողներին (օրինակ՝ 
ընտանեկան նպաստների, սոցիալական 
աջակցության գծով ծախսերը և այլն):

Անուղղակի 
ծախսեր 

Նույնն է, ինչ անուղղակի 
ծախսերի անցումային 
դասակարգման 
դեպքում:

Երեխաներին ãառնãվող 
ծախսեր 

Երեխաներին և դեռահասներին 
ընդհանրապես չվերաբերող կամ 
աննշան չափով վերաբերող ծախսերը:

Երեխաներին 
ãառնãվող 
ծախսեր 

Նույնն է, ինչ 
երեխաներին չառնչվող 
ծախսերի անցումային 
դասակարգման 
դեպքում:

Ընդլայնված ծախսեր 

Ծախսերը, որոնք ուղղված են 
բնակչության կամ շահառուների 
ավելի լայն խմբերին, որոնցում 
երեխաները ենթախումբ են կազմում 
(օրինակ՝ հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց մատուցվող բժշկական 
կամ այլ ծառայությունների գծով 
ծախսերը, թրաֆիքինգից տուժածների 
վերականգնողական ծառայությունների 
գծով ծախսերը և այլն):

Ընդլայնված 
ծախսեր

Ընդլայնված ծախսերը 
և ծառայություններ 
մատուցողներին կամ 
հաստատություններին 
ուղղված ծախսերը:

Ծառայություններ 
մատուցողներին/ 
հաստատություններին 
ուղղված ծախսեր

Ծառայություններ մատուցողներին 
կամ հաստատություններին 
ուղղված ծախսերը (օրինակ՝ 
ջրամատակարարման կամ 
հասարակական տրանսպորտի 
ծառայություններ մատուցողներին 
վճարվող սուբսիդավորման 
գումարները և այլն):

Հանրային բարիքների 
գծով ծախսեր 

այն է՝ հանրային կառավարման, 
պաշտպանության, անվտանգության 
և այլնի գծով ծախսերը Հանրային 

բարիքների 
գծով 
ծախսեր 

Հանրային 
ծառայությունների գծով 
ծախսերը և ֆիզիկական 
ենթակառուցվածքների 
զարգացման գծով 
ծախսերը  

ՖÇ½ÇÏ³Ï³Ý
ենթակառուցվածքների 
½³ñ·³óÙ³Ý·Íáí
ծախսեր 

Ֆիզիկական ենթակառուցվածքների 
զարգացման գծով ծախսերը (օրինակ` 
ճանապարհների, էլեկտրակայանների 
և այլնի կառուցման գծով ծախսերը)  

Պահուստային ýոնդ
ՀՀ պետական պահուստային
 ֆոնդի ծախսերը 

Նախ առանձին խումբ է կազմել, 
իսկ այնուհետ բաշխվել է հիմնական 
խմբերի միջև: 
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7.5 Հավելված 5. Կշռային գործակիցների որոշման համար             
                            օգտագործված տվյալների հիմնական աղբյուրները

Տա րե կան բյու ջե նե րի կա տար ման մա սին հաշ վետ-
վութ յուն նե րում նե րառ ված ծրագ րա յին բյու ջե տա-
íáñÙ³Ý Ó̈ ³ã³÷áí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ áã ýÇÝ³Ý-
սա կան ցու ցա նիշ նե րի մա սով տե ղե կատ վութ յուն 
(www.minfin.am),

Öյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի կող մից ՀՀ  ֆի-
նանս նե րի նա խա րա րութ յուն ներ կա յաց ված ՄԺԾԾ 
¨ ï³ñ»Ï³Ý µÛáõç»Ý»ñÇ Ñ³Ûï»ñ (Ñ³Ûï»ñÁ ïñ³-
մադր վել են ՀՀ  ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան կող-
մից),

ÖÛáõÕ³ÛÇÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¨å»ï³Ï³ÝÏ³-
ռա վար ման այլ գե րա տես չութ յուն նե րի վար չա կան 
տվյալ ներ (ներ կա յաց վել են հա մա պա տաս խան 
ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի կող մից),

§Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սո ցիա լա կան վի-
×³ÏÁ 2015 Ãí³Ï³ÝÇÝ ¨ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ß³ñù»ñ (2011-
2015ÃÃ.)¦,ÐÐ²ìÌ,ºñ¨³Ý,2016Ã.(www.armstat.
am),

§Հայաստան. երեխայի աշխատանքի ազգային 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ,2015Ã.¦,ÐÐ²ìÌ,ºñ¨³Ý,2016Ã.
(www.armstat.am),

§Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2016 
Ã.¦,ÐÐ²ìÌ,ºñ¨³Ý,2016Ã.,(www.armstat.am),

Հա յաս տա նի բնակ չութ յան բաշ խումն ըստ ա ռան ձին 
ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ (0, 1, 2 ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ),
2011 թ.  մար դա հա մա րի արդ յունք ներ, ՀՀ  ԱՎԾ, (www.
armstat.am),

§Ա ՎԱԳ Սոլ յուշն ս¦ ՍՊԸ-ի՝ Հա յաս տա նի բնակ չութ յան 
կան խա տե սում ներն ըստ ա ռան ձին տա րի քա յին խմբե-
ñÇ (0, 1, 2ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñ¨³ÛÉÝ)ª ÑÇÙÝí³ÍÐÐ²ìÌ-Ç
կող մից հրա պա րակ ված ժո ղովր դագ րա կան վի ճա կագ-
րութ յան վրա (նե րառ յալ 2011 թ.  մար դա հա մա րի արդ-
յունք նե րը),

Պե տա կան ֆի նանս նե րի ցու ցա նիշ նե րի՝ Հա մաշ խար-
հա յին բան կի BOOST տվյալ նե րի շտե մա րան (boost.
worldbank.org):
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7.6 Հավելված 6. 2012-2015 թվականներին երեխաներին ուղղված   
                     փաստացի ծախսերի բաշխումն ըստ ծախսերի խմբերի,   
                      երեխայի հիմնարար իրավունքների և գործառական       
                            դասակարգման խմբերի (մլրդ ՀՀ դրամ)

Ոլորտ Ծախսերի խումբ Երեխայի իրավունք 2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ.

 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 34.44 40.39 46.36 60.19

 Ընդլայնված ծախսեր  5.44 5.94 7.48 11.15

 
Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

5.44 5.94 7.48 11.15

 Հանրային բարիքների գծով ծախսեր  28.99 34.45 38.89 49.04

 Գոյատևում 0.02 0.01 0.02 0.11

 Զարգացում 2.07 2.32 2.60 2.81

 Պաշտպանություն 0.10 0.11 0.15 0.20

 Մասնակցություն 0.22 0.56 0.29 0.76

  
Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

26.58 31.45 35.83 45.16

 Պաշտպանություն 35.14 41.87 43.81 45.50

 Հանրային բարիքների գծով ծախսեր  35.14 41.87 43.81 45.50

 Պաշտպանություն 35.14 41.87 43.81 45.50

 Հասարակական կարգ և անվտանգություն 17.59 20.97 24.05 27.92

 Ընդլայնված ծախսեր  1.82 2.18 2.33 2.60

 Զարգացում 0.15 0.25 0.20 0.22

 Պաշտպանություն 1.68 1.93 2.13 2.38

 Հանրային բարիքների գծով ծախսեր  15.76 18.79 21.73 25.32

 Գոյատևում 0.002 0.01 0.01 0.02

 Պաշտպանություն 15.63 18.63 21.51 25.30

 
Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

0.13 0.15 0.21

 Տնտեսական հարաբերություններ 17.05 30.47 19.14 24.23

 Ընդլայնված ծախսեր  3.00 17.74 4.09 6.08

 Գոյատևում 3.00 17.74 4.09 6.08

 Հանրային բարիքների գծով ծախսեր  14.05 12.72 15.06 18.15

 Գոյատևում 13.30 11.92 14.04 16.94

 Զարգացում 0.0006 0.0001 0.0004 0.0004

 Մասնակցություն 0.02 0.03 0.02 0.02

 
Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

0.73 0.78 1.00 1.19

 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 3.82 3.46 3.55 3.83

 Ընդլայնված ծախսեր  0.04 0.04 0.03 0.02

 Գոյատևում 0.04 0.04 0.03 0.02

 Հանրային բարիքների գծով ծախսեր  3.78 3.42 3.52 3.81

 Գոյատևում 3.16 2.71 2.74 2.98

 
Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

0.62 0.71 0.78 0.82

 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ 5.02 6.82 9.50 10.84

 Անուղղակի ծախսեր  0.04 0.03 - 1.38

 Գոյատևում 0.04 0.03 1.38

 Ընդլայնված ծախսեր  0.65 0.79 1.03 1.43

 Գոյատևում 0.65 0.79 1.03 1.43
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Ոլորտ Ծախսերի խումբ Երեխայի իրավունք 2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ.

 Հանրային բարիքների գծով ծախսեր  4.34 6.01 8.46 8.03

 Գոյատևում 3.40 5.01 7.24 6.75

 Զարգացում 0.06 0.07 0.11 0.12

 
Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

0.88 0.93 1.11 1.16

 Առողջապահություն 26.40 26.79 31.20 33.73

 Ուղղակի ծախսեր  18.42 18.64 20.51 20.79

 Գոյատևում 18.42 18.64 20.51 20.79

 Անուղղակի ծախսեր  - - 0.99 1.27

 Գոյատևում 0.99 1.27

 Ընդլայնված ծախսեր  6.75 6.96 8.64 10.12

 Գոյատևում 6.74 6.95 8.64 10.12

 
Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

0.0014 0.0022 0.0005 0.0003

 Հանրային բարիքների գծով ծախսեր  1.24 1.19 1.06 1.54

 Գոյատևում 0.98 0.91 0.68 1.08

 Մասնակցություն 0.02 0.02 0.02 0.02

 
Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

0.24 0.26 0.36 0.44

 Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 6.73 6.18 7.47 9.76

 Ուղղակի ծախսեր  1.10 1.24 1.25 1.52

 Զարգացում 0.84 0.98 0.94 1.15

 Մասնակցություն 0.26 0.26 0.31 0.37

 Անուղղակի ծախսեր  0.05 0.09 0.09 0.10

 Գոյատևում 0.04 0.05 0.05 0.08

 Զարգացում 0.02 0.04 0.04 0.03

 Ընդլայնված ծախսեր  2.45 2.73 3.43 3.68

 Զարգացում 1.94 2.15 2.52 2.62

 Պաշտպանություն 0.001 0.001 0.001 0.001

 Մասնակցություն 0.50 0.58 0.90 1.06

 Հանրային բարիքների գծով ծախսեր  3.13 2.12 2.70 4.45

 Գոյատևում 0.02 0.02 0.02 0.03

 Զարգացում 1.84 0.77 1.14 2.24

 Մասնակցություն 1.04 1.10 1.26 1.89

 
Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

0.24 0.23 0.28 0.29

 Կրթություն 108.67 109.58 121.57 127.92

 Ուղղակի ծախսեր  103.07 103.33 113.16 118.78

 Գոյատևում 0.07 - 0.12 0.57

 Զարգացում 103.00 103.33 113.03 118.21

 Ընդլայնված ծախսեր  4.87 5.50 7.58 8.07

 Զարգացում 4.87 5.50 7.58 8.07

 Հանրային բարիքների գծով ծախսեր  0.72 0.75 0.84 1.07

 Զարգացում 0.57 0.59 0.64 0.82

 
Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

0.15 0.16 0.19 0.25

Սոցիալական պաշտպանություն 39.90 43.48 47.55 49.23

 Ուղղակի ծախսեր  16.63 18.93 24.87 25.93
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Ոլորտ Ծախսերի խումբ Երեխայի իրավունք 2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ.

 Գոյատևում 16.63 18.93 24.87 25.93

 Անուղղակի ծախսեր  20.53 21.52 19.91 20.34

 Գոյատևում 20.53 21.52 19.91 20.34

 
Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

- -

 Ընդլայնված ծախսեր  1.67 1.63 1.68 1.70

 Գոյատևում 1.67 1.63 1.68 1.70

 
Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

-

 Հանրային բարիքների գծով ծախսեր  1.08 1.40 1.09 1.26

 Գոյատևում 0.35 0.68 0.27 0.28

 
Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

0.73 0.72 0.82 0.98

 Հիմնական բաÅիններին ãդասվող պահուստային ýոնդեր 18.66 15.44 13.24 11.64

 Ուղղակի ծախսեր  14.01 10.78 4.45 5.71

 Գոյատևում 0.16 0.51 0.01 0.03

 Զարգացում 13.85 10.26 4.43 5.68

 
Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

- - - -

 Անուղղակի ծախսեր  0.26 0.25 0.07 0.04

 Գոյատևում 0.26 0.25 0.07 0.04

 
Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

- - - -

 Ընդլայնված ծախսեր  1.07 1.58 2.23 0.81

 Գոյատևում 0.77 1.30 1.62 0.68

 Զարգացում 0.14 0.19 0.36 0.03

 Պաշտպանություն 0.16 0.09 0.25 0.09

 
Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

- - - -

 Հանրային բարիքների գծով ծախսեր  3.32 2.84 6.50 5.08

 Գոյատևում 1.19 0.92 0.85 1.56

 Զարգացում 0.04 0.02 0.14 0.01

 Պաշտպանություն 0.72 0.28 0.20 1.14

 Մասնակցություն 0.20 0.001

 
Ընդհանուր բնույթի/
Չդասակարգված

1.38 1.41 5.30 2.38

 Ընդամենը   313.42 345.46 367.46 404.76

Աղբյուրը՝ Խորհրդատուի հաշվարկներ՝ ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ճյուղային նախարարությունների 
և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ

7.7 Հավելված 7. Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի վե րա բեր յալ 
                            բյու ջե տա յին ու ղեր ձին կից հա վել վա ծի
                            ընդ հա նուր կա ռուց ված քը

Նե րա ծութ յուն

(ì»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý³Ù÷á÷ÝÏ³ñ³·ÇñÁ¨Ýå³ï³ÏÁ,Ý»-
րառ յալ հղում ներ ա ռանց քա յին ազ գա յին ռազ մա վա-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ »ñ»Ë³ÛÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý
ո լոր տում կա տար ված փո փո խութ յուն նե րին)

´³ÅÇÝ1.Ø»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ¨Í³ÍÏáõÛÃÁ
(Մե թո դա բա նութ յան հա կիրճ նկա րագ րութ յու նը)

´³ÅÇÝ 2.  ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ ¨ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í
բյու ջե տա յին ծախ սե րի ամ փո փա գի րը 20YY բյու ջե տա-
յին տար վա հա մար

(Սույն բա ժի նը պա րու նա կում է նա խա տես ված բյու ջե-

տա յին տար վա հա մար Հա յաս տա նում ե րե խա նե րին 

ուղղ ված բյու ջե տա յին ծախ սե րի ընդ հա նուր վեր լու-

ÍáõÃÛáõÝÁ¨¹ñ³Ýóí»ñ³µ»ñÛ³É³Ù÷á÷ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:)

2.1 Հա յաս տա նում ե րե խա նե րին ուղղ ված բյու ջե տա-

յին ծախ սե րի ամ փոփ ցու ցա նիշ նե րը

(Սույն բա ժի նը պա րու նա կում է Հա յաս տա նում ե րե-

խա նե րին ուղղ ված բյու ջե տա յին ծախ սե րի հա կիրճ 

í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³Ù÷á÷ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³-

կը:)

Ð³í»Éí³Í…ºñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍÍ³Ëë»ñÁ20YYµÛáõç»ï³ÛÇÝï³ñí³Ñ³Ù³ñ

(Կա ռուց ված քի նա խա գիծ)

 20YY

Երեխաներին ուղղված ծախսեր

Երեխաներին ուղղված ընդհանուր պետական ծախսեր
(անվանական արտահայտությամբ), մլրդ ՀՀ դրամ

Երեխաներին ուղղված ընդհանուր բյուջետային ծախսեր 
(20XX թվականի հաստատուն գներով), մլրդ ՀՀ դրամ

Երեխաներին ուղղված սոցիալական ծախսեր, մլրդ ՀՀ դրամ

òուցանիշներ

Երեխաներին ուղղված բյուջետային ծախսերը մեկ շնչի հաշվով 
անվանական արտահայտությամբ), հազար ՀՀ դրամ

Երեխաներին ուղղված բյուջետային ծախսերը մեկ շնչի հաշվով 
(20XX թվականի հաստատուն գներով), հազար ՀՀ դրամ

Երեխաներին ուղղված բյուջետային ծախսերը մեկ երեխայի հաշվով 
(անվանական արտահայտությամբ), հազար ՀՀ դրամ

Երեխաներին ուղղված բյուջետային ծախսերը մեկ երեխայի հաշվով 
(20XX թվականի հաստատուն գներով), հազար ՀՀ դրամ

Երեխաներին ուղղված բյուջետային ծախսերը մեկ երեխայի հաշվով, հազար ԱՄՆ դոլար

Սոցիալական ոլորտներում երեխաներին ուղղված բյուջետային ծախսեր 
(հարաբերությունը բյուջեի սոցիալական ծախսերի ամբողջ ծավալի նկատմամբ՝ %)

Երեխաներին ուղղված բյուջետային ծախսեր 
(հարաբերությունը բյուջետային ծախսերի ամբողջ ծավալի նկատմամբ՝ %)

Երեխաներին ուղղված բյուջետային ծախսեր (հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ՝ %)

Աղյուսակ ... Երեխաներին ուղղված բյուջետային ծախսերը և առանÓնացված ցուցանիշները
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2.2 Ե րե խա նե րին ուղղ ված բյու ջե տա յին ծախ սե րի

      բաշ խումն ըստ ծախ սե րի խմբե րի 

(Սույն բա ժի նը պա րուն կում է բյու ջե տա յին ծախ սե րի 

Ñ³ÏÇñ×í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝÁëïÍ³Ëë»ñÇÑ»ï¨Û³ÉËÙµ»-

ñÇ (áõÕÕ³ÏÇÍ³Ëë»ñ¨³ÛÉÍ³Ëë»ñ (ûñÇÝ³Ïª³ÝáõÕ-

Õ³ÏÇÍ³Ëë»ñ,ÁÝ¹É³ÛÝí³ÍÍ³Ëë»ñ¨Ñ³Ýñ³ÛÇÝµ³-

րիք նե րի գծով ծախ սեր)), հա րա բե րութ յու նը ե րե խա նե-

րին ուղղ ված ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի նկատ մամբ՝ 

%): Կա րող են օգ տա գործ վել հա մա պա տաս խան աղ յու-

ë³ÏÝ»ñ¨·Í³å³ïÏ»ñÝ»ñ:):

2.3 Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի                         

      դա սա կար գումն ըստ ո լորտ նե րի

(Սույն բա ժի նը պա րու նա կում է ե րե խա նե րին ուղղ ված 

բյու ջե տա յին ծախ սե րի՝ ըստ ո լորտ նե րի բաշխ ման 

Ñ³ÏÇñ×í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ¨µ³ßËÙ³Ý³ÕÛáõë³ÏÁ (Ñ³-

րա բե րութ յու նը ո լոր տա յին ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի 

նկատ մամբ՝ %)): Կա րող են օգ տա գործ վել հա մա պա-

տաս խան գծա պատ կեր ներ:)

Բա Åին 3. Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի                 

                բաշխ ման աղ յու սակ ներ 

(Սույն բա ժի նը պա րու նա կում է ե րե խա նե րին ուղղ ված 

ծախ սե րի ման րա մասն վեր լու ծութ յունն ըստ ծախ սե րի 

գոր ծա ռա կան դա սա կարգ ման խմբե րի (ո լորտ նե րի), 

ե րե խա յի հիմ նա րար ի րա վունք նե րի, սե ռա տա րի քա յին 

ËÙµ»ñÇ¨Í³Ëë»ñÇËÙµ»ñÇµ³ßËÙ³Ý):

3.1 Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի բաշ խումն 

       ըստ գոր ծա ռա կան դա սա կարգ ման խմբե րի   

       (ո լորտ նե րի)

(Սույն բա ժի նը պա րու նա կում է ե րե խա նե րին ուղղ ված 

ծախ սե րի՝ ըստ ծախ սե րի գոր ծա ռա կան դա սա կարգ-

ման խմբե րի (ո լորտ նե րի) բաշխ ման հա կիրճ վեր-

լու ծութ յու նը (ո լոր տա յին ծախ սե րի հա րա բե րութ յու-

նը ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի 

ÝÏ³ïÙ³Ùµª%): Ð³ñÏ³íáñ ¿ Ý³¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É í»ñ-

ջին տար վա հա մար ե րե խա նե րին ուղղ ված ո լոր տա յին 

ծախ սե րի մա սով բյու ջեի կա տա րո ղա կան ցու ցա նիշ-

նե րի վեր լու ծութ յու նը: Կա րող են օգ տա գործ վել հա մա-

å³ï³ëË³Ý³ÕÛáõë³ÏÝ»ñ¨·Í³å³ïÏ»ñÝ»ñ:):

3.2 Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի բաշ խումն 

      ըստ ե րե խա յի հիմ նա րար ի րա վունք նե րի

(Սույն բա ժի նը պա րու նա կում է ե րե խա նե րին ուղղ ված 

Í³Ëë»ñÇªÁëï»ñ»Ë³ÛÇÇñ³íáõÝùÝ»ñÇ(·áÛ³ï¨Ù³Ý,

զար գաց ման, պաշտ պա նութ յան, ե րե խա նե րին առնչ-

íáÕï³ñµ»ñé³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¨/Ï³ÙµÛáõç»ï³-

յին ծրագ րե րի մա սով մաս նակ ցութ յան) բաշխ ման հա-

կիրճ վեր լու ծութ յու նը (հա րա բե րութ յու նը ե րե խա նե րին 

ուղղ ված ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի նկատ մամբ՝ %): 

Կա րող են օգ տա գործ վել հա մա պա տաս խան աղ յու-

ë³ÏÝ»ñ¨·Í³å³ïÏ»ñÝ»ñ:):

3.3 Ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի բաշ խումն       

      ըստ սե ռա տա րի քա յին խմբե րի

(Սույն բա ժի նը պա րու նա կում է ե րե խա նե րին ուղղ ված 

ծախ սե րի՝ ըստ սե ռա տա րի քա յին խմբե րի բաշխ ման 

հա կիրճ վեր լու ծութ յու նը (հա րա բե րութ յու նը ե րե խա նե-

րին ուղղ ված ծախ սե րի ամ բողջ ծա վա լի նկատ մամբ՝ 

%): Ð³ñÏ³íáñ ¿ Ý³¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ¨ í»ñÉáõÍ»É Áëï

տա րի քա յին խմբե րի՝ ե րե խա նե րին ուղղ ված ծախ սե րի 

µ³ßËáõÙÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµáõÙ 

բնակ չութ յան տե սա կա րար կշիռ նե րը: Կա րող են օգ-
ï³·áñÍí»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³ÕÛáõë³ÏÝ»ñ ¨ ·Í³-
պատ կեր ներ:):

Ծա նո թագ րութ յուն. Սույն նա խա գի ծը ներ կա յաց նում է 
բյու ջե տա յին ու ղեր ձի հա մա պա տաս խան հա վել վա ծի 
ակն կալ վող կա ռուց ված քը: Սա կայն, գործ նա կա նում, 
հա վա նա բար, կկի րառ վի փու լա յին մո տե ցում, այն է՝ 
սկզբնա կան փու լե րում հիմ նա կան շեշ տը կդրվի, օ րի-
Ý³Ï,»ñ»Ë³Ý»ñÇÝáõÕÕí³ÍáõÕÕ³ÏÇÍ³Ëë»ñÇ¨Áëï
տա րի քա յին խմբե րի՝ դրանց բաշխ ման վրա, իսկ ար-
դեն հե տա գա յում վեր լու ծութ յան շրջա նա կը կընդ լայն-
íÇªÝ»ñ³é»Éáí³ÛÉËÙµ»ñÇ¨Áëï³Û¹ËÙµ»ñÇµ³ßË-
ման վեր լու ծութ յուն ներ: 
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