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Վերջին երկու տարում Հայաստանում զգալի առաջընթաց է գրանցվել հանրային ֆինանսների կառավարման և
մասնավորապես բյուջետավորման բարեփոխումների առումով։ «Ծրագրային բյուջետավորման» ձևաչափի ներդրումը
էականորեն փոխում է «պետական բյուջե» փաստաթուղթը և բյուջեների մշակման, կատարման, հաշվետվության և
գնահատման էությունը՝ նոր հորիզոններ բացելով դրանց զարգացման և արդյունավետության համար։ Սակայն
բարեփոխումները կմնան չընկալված և անօգուտ, եթե տարբեր շահագրգիռ կողմերը և դերակատարները, թե՛
պետական համակարգի ներսում, և թե՛ հասարկությունում չկատարեն համարժեք քայլ-առաջ՝ պետական բյուջեն
կարդալու, հասկանալու, քաղաքականության և ծախսային ծրագրերի նպատակներն առանձնացնելու, արդյունքների
արդյունավետության մշտադիտարման և գնահատման առումներով։
Ֆինանսական և բյուջետային գրագիտության պատշաճ մակարդակը, ինչպես նաև բյուջետային գործընթացի
տարբեր փուլերին շահագրգիռ կողմերի արդյունավետ մասնակցության պակասը դեռևս շարունակում են մնալ
գործընթացի հիմնական բացերը։ Կարևոր է բյուջետային գործընթացի տարբեր մասնակիցների դերերի և պարտականությունների հստակեցումը, հատկապես քաղաքացիական հասարակության տարբեր կառույցների և քաղաքացու
դերակատարության գիտակցումը և կարևորումը, մասնակցության ընդլայնումը։
Այս առումով, ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը ձեռնամուխ է եղել մասնակցային բյուջետավորման ինստիտուցիոնալ և նորմատիվային շրջանակի ձևավորմանը և ներդրմանը։ «Քաղաքացու բյուջեն» այս տրամաբանության
շրջանակներում ձեռնարկված հաջորդ նախաձեռնությունն է։ Նախկինում ևս, ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը
բյուջետային տեղեկատվության պարզեցման փորձեր է իրականացրել։ Սակայն տվյալ դեպքում խնդիրը որակապես
փոխվել է. նախ փորձ է արվում բյուջեն իսկապես դարձնել առավել հասկանալի՝ որպես կառավարության ծրագրերը և
ակնկալվող արդյունքները նկարագրող պարզ փաստաթուղթ, ապա նաև՝ տեղակատվական հենք հանրային
մասնակցության ընդլայնման համար։
Փաստաթուղթը մշակվել է «Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոնի» կողմից, որը տարիներ ի
վեր մասնագիտացել է ոչպետական հատվածի կողմից բյուջետային ծրագրերի վերլուծության և գնահատման աշխատանքներում։ Նախաձեռնությունը իրականացվել է «Աջակցություն ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը Հայաստանում
Ծրագրային բյուջետավորման համակարգի ամբողջական ներդրման ռազմավարության իրականացման»
առաջադրանքի շրջանակներում։
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Մակրոտնտեսական հեռանկար
Պետական բյուջեն կառավարության տարբեր քաղաքականություններն ամփոփող կարևոր ծրագրային
փաստաթուղթ է, որն արտահայտում է, թե կառավարությունը հանրային ռեսուրսները ինչպե՞ս է նախատեսում
օգտագործել, ո՞ր քաղաքական նպատակների համար, ինչպիսի՞ հանրային ծառայություններ և ի՞նչ ծավալով են
մատուցվելու, և ի վերջո, ինչպիսի՞ արդյունքներ են ապահովվելու հանրության համար։
Պետական բյուջեն նախ և առաջ արտահայտում է հարկաբյուջետային քաղաքականությունը, որը կարող է
համարվել արդյունավետ, եթե ապահվվում է հանրային միջոցների այնպիսի բաշխման և վերաբաշխման
համակարգ, որը մի կողմից կերաշխավորի տնտեսության զարգացումը, մյուս կողմից՝ սոցիալական և
անվտանգային կարիքների արդյունավետ հասցեագրումը:
Հայտնի է, որ կառավարության հարկաբյուջետային քաղաքականությունն ուղղակիորեն ազդում է
մակրոտնտեսական միջավայրի վրա, իսկ մյուս կողմից՝ տնտեսական զարգացումներն, իրենց հերթին, մեծ
ազդեցություն ունեն կառավարության ֆինանսների վրա: Տնտեսական աճն ապահովում է տնտեսությունում ավելի
մեծ եկամուտներ՝ հետևաբար հարկային եկամուտների աճ: Մինչդեռ, տնտեսական իրավիճակի վատթարացումը
կարող է հանգեցնել հարկերի կրճատման, միաժամանակ՝ կառավարության սոցիալական ծախսերի պահանջի
ընդլայնման և ֆինանսական բեռի ծանրացման։
1

2020 թվականի հարկաբյուջետային շրջանակը հիմնվում է 4.9 տոկոս տնտեսական աճի կանխատեսման վրա։
Ընդհանուր առմամբ, 2020-ին հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կլինի ընդլայնողական՝ խթանելով
ամբողջական պահանջարկի աճը։
Պետական բյուջեի ծախսերը 2020-ին՝ 2019-ի պլանային ցուցանիշի համեմատ կաճեն 12.6 տոկոսով։ Ընդհանուր
ծախսերի մոտ 16 տոկոսը կուղղվի կապիտալ ներդրումներին, որոնք նախորդ տարվա պլանային մակարդակը
կգերազանցեն 29.6 տոկոսով։ Պետական բյուջեի ընդհանուր դեֆիցիտը (պակասուրդը), որն ըստ էության
արտահայտում է կառավարության կողմից տնտեսություն ներմղված (պետական բյուջեի ծախսեր) և
տնտեսությունից արտաքաշված (պետական բյուջեի եկամուտներ) միջոցների տարբերությունը, կկազմի
ծրագրային ՀՆԱ-ի 2.3 տոկոսը։
Ծրագրված է սպառողական շուկաներում գնաճի կայուն և ցածր մակարդակ։ 2020-ին սպառողական գների
ինդեքսը (ՍԳԻ) կաճի 2.5 տոկոսով և կմնա ՀՀ ԿԲ նպատակային թիրախի 4 (+/-1.5) տոկոս միջակայքի ստորին
սահմանում։
Ապրանքների և ծառայությունների արտահանումը ներմուծման համեմատ կունենա առաջանցիկ աճի տեմպ, իսկ
դրամական փոխանցումների աճը կվերականգնվի։ Արդյունքում, 2020 թվականին արտաքին ընթացիկ հաշվի
պակասուրդը ՀՆԱ-ի նկատմամբ կկրճատվի։

Աղյուսակ 1. ՀՀ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ, տոկոս
Չափորոշիչ

2016

2017

2018

2019

2020

փաստ.

փաստ.

փաստ.

կանխ.

կանխ.

Տնտեսական աճ

0.2

7.5

5.2

6.3

4.9

Ներդրում/ՀՆԱ

18.0

19.3

22.4

22.3

22.6

Սպառում/ՀՆԱ

90.8

92.3

92.7

93.3

92.5

0.3

2.2

2.5

2.9

3.0

Գնաճ միջին

-1.1

1.0

2.5

1.7

2.1

Գնաճ 12-ամսյա

-1.4

2.6

1.8

2.0

2.5

ՀՆԱ դեֆլյատոր

Պետական բյուջեի պակասուրդ/ՀՆԱ

-5.5

-4.8

-1.8

-0.6

-2.3

Ընթացիկ հաշիվ/ՀՆԱ

-2.1

-3.0

-9.4

-7.0

-6.0

1

Տնտեսական աճի կանխատեսումներում հաշվի են առնվել ընթացիկ զարգացումները, ինչպես նաև
գործընկեր երկրների տնտեսական աճերի և հումքային ապրանքների գների զարգացման միտումները:
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Ծախսային գերակայություններ
2020-ի պետական բյուջեն ուղղված է ներառականության և կայուն աճի հիմքերի ձևավորմանը։ Բյուջետային
ծախսերի աճի գերակշիռ մասն ուղղվելու է տնտեսական և սոցիալական բնույթի ծրագրերին: Մասնավորապես,
այս ոլորտներին կուղղվեն ծախսերի աճի ավելի քան 85 տոկոսը:
Նպատակ ունենալով մրցակցային տնտեսության զարգացումը և հանրային միջոցների արդար բաշխումը՝
կառավարությունը դրա իրագործումը տեսնում է միայն ամուր տնտեսական հենքի ձևավորմամբ: Տնտեսության
զարգացման ծրագրերում ուշադրության կենտրոնում են տնտեսական աճի խթանումը, տնտեսության
մրցունակության բարձրացումը՝ բոլոր տնտեսավարողների համար բարենպաստ և հավասար տնտեսական
պայմանների ապահովման, գործարար և ներդրումային միջավայրի շարունակական բարելավման, ֆինանսական
ռեսուրների հասանելիության ավելացման միջոցով:
Կառավարությունը նպատակադրվել է Հայաստանը դարձնել բարձր տեխնոլոգիական, արդյունաբերական երկիր,
որին հասնելու ուղիներից է համարում տեխնոլոգիաների, կապի, թվայնացման և ռազմարդյունաբերական
համալիրի զարգացումը, գիտական և տեխնոլոգիական առաջընթացը։
Գյուղատնտեսությունը և տուրիզմը ևս տնտեսության զարգացման գերակա ուղղություններ են: Կառավարությունը
կարևորում է երկրի պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացումը, գյուղատնտեսության
ինտենսիվացման մակարդակի բարձրացումը, գյուղատնտեսական ամբողջ արժեշղթայում ընդգրկված
սուբյեկտների եկամուտների ավելացումը:
Մեծածավալ ռեսուրսներ կուղղվեն հանրապետության ենթակառուցվածքների բարելավմանը և զարգացմանը:
Մասնավորապես, ճանապարհային ցանցի բարելավումների և ոռոգման համակարգի առողջացման
նպատակներով նախատեսված ռեսուրսները նախորդ տարվա համեմատ գրեթե կկրկնապատկվեն:
Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում քաղաքականությունն ուղղված է կենսաթոշակների և նվազագույն
աշխատավարձի բարձրացմանը, ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումը խրախուսող աջակցությանը,
զբաղվածության և բնակարանային ապահովման խնդիրների լուծմանը:
2020թ. բյուջեի հիմքում դրված է կենսաթոշակների միջինում 10 տոկոս և նվազագույն աշխատավարձի 13,000
դրամով աճը: Աճում են ինչպես մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի, այնպես էլ ծննդյան միանվագ
նպաստի չափերը: Միջոցներ են նախատեսվել երիտասարդ և երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային
ապահովման աջակցությանը: 2020-ին կառավարությունը ամբողջությամբ կմարի երկրաշարժի հետևանքով
անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման պետական պարտավորությունները:
Կառավարությունը մեծացնում է ներդրումները սոցիալապես անապահով և խոցելի բնակչության կյանքի որակի
բարելավման ուղղությամբ: Սոցիալական գրեթե բոլոր բնագավառներն աչքի են ընկնում սոցիալապես անապահով
խմբերին մատուցվող ծառայությունների շրջանակի, ընդգրկման և հասանելիության աճով: Կիրականացվեն նաև
զբաղվածության և տնտեսական մասնակցության հնարավորությունների ընդլայնման ծրագրեր:
Առողջապահական ծրագրերին ուղղվող միջոցները կտրուկ աճում են: Այսուհետ պետական հոգածության տակ են
մինչև 18 տարեկան բոլոր երեխաների բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունները: Ընդլայնվում է
սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության ծառայությունների
շրջանակը, ուռուցքաբանական բժշկական օգնության ծառայությունների շրջանակը, դեղապահովման շրջանակը։
Կմատուցվեն բժշկական օգնության մի շարք նոր ծառայություններ:
Զգալիորեն աճում են հատկապես հանրակրթությանն ուղղվող միջոցները: Կարևորվում է կրթության ընդգրկման և
որակի բարելավումը, ուսուցիչների որակավորման և եկամուտների բարձրացումը, ժամանակակից ուսումնական
միջավայրի ստեղծումը: Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրումը ոլորտի
գերակայություններից է, և արդեն 2021թ. առանձնահատուկ կարիք ունեցող բոլոր երեխաները կընդգրկվեն
հանրակրթական դպրոցներում: Կառավարությունը ավելացնում է ԲՈՒՀ-երում սովորող ուսանողների
վարձավճարների փոխհատուցման ուղղվող միջոցները, մասնավորապես՝ խոցելի, սոցիալապես անապահով և
սահմանամերձ համայնքների ընտանիքների ուսանողներինը:
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Գծապատկեր 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅؤՋԵՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍؤؤՆԸ

Բյٳջեի
եկամٳտներ

Փոխառٳթյٳններ

Բյٳջեի
Ծախսեր

Սոցիալական
ծախսեր

Տնտեսական
աճի
խթանٳմ

Տնտեսական
ծախսեր
Զբաղվածٳթյան
աճ

Աղքատٳթյան
կրճատٳմ

Եկամٳտների
աճ

ՀԻՇԵՆՔ՝ Այն քաղաքացիները և գործարարները, ովքեր ժամանակին և ճշգրիտ կատարٳմ են
հարկերի վճարման իրենց պարտականٳթյٳնները, աջակցٳմ են կառավարٳթյանը
ներառական աճ ապահովել ٳհարցٳմ:
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ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅؤՋԵ
Պետական բյٳջեն պետական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ դրամական ﬕջոցների ձևավորման
և ծախսման ֆինանսական ծրագիրն է: Այն ներառٳմ է պետական եկամٳտները, ծախսերը և դեֆիցիտը: Որպես
քաղաքականٳթյան կարևոր փաստաթٳղթ, բյٳջեն ցٳյց է տալիս տնտեսٳթյան վրա պետٳթյան ազդեցٳթյան
բնٳյթը և չափը: Այն ցٳյց է տալիս, թե կառավարٳթյٳնը, օգտագործելով հասարակական ռեսٳրսները, ինչպես է
ծրագրٳմ իրագործել քաղաքական նպատակները և ինչպիսի հասարակական ծառայٳթյٳններ է մատٳցٳմ:
ՀՀ 2020 թվականի պետական բյٳջեն հաստատվել է եկամٳտների գծով 1,695.0 մլրդ դրամ, ծախսերի գծով
1,855.7 մլրդ դրամ և դեֆիցիտի գծով 160.7 մլրդ դրամ, որոնք նախորդ տարվա նٳյն ցٳցանիշների
հաﬔմատٳթյամբ աճել են համապատասխանաբար 13.3; 12.6 և 6 տոկոսով:

Գծապատկեր 2. ՀՀ պետական բյٳջեի եկամٳտները, ծախսերը և դեֆիցիտը,
2019 և 2020 թվականներ, մլրդ. դրամ

2020
2019

1,855.7
1,695.0

1,648.1

1,496.5

160.7 151.6
Ծախսեր

Դեֆիցիտ

Եկամٳտներ

Պետական բյٳջեի եկամٳտները, ծախսերը և դեֆիցիտը կազմٳմ են ՀՆԱ-ի համապատասխանաբար 23.9; 26.2 և
2.3 տոկոսը:

Գծապատկեր 3. ՀՀ պետական բյٳջեի եկամٳտները, ծախսերը և դեֆիցիտը, ՀՆԱ-ի նկատմամբ
տոկոս, 2015-2020 թվականներ¹
Եկամٳտներ/ՀՆԱ

Ծախսեր/ՀՆԱ

Դեֆիցիտ/ՀՆԱ
5.5

28.6
4.8

27.9

4.8

27.0
26.2
24.4
23.2

23.1

22.2

2015

2016

23.9

24.1

2017

2.2

2.3

2019

2020

1.8

22.3
22.1

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

¹ 2015-2018թթ.՝ ցٳցանիշների փաստացի մակարդակներ
2019 և 2020թթ.՝ համապատասխան տարվա պետական
բյٳջեի մասին օրենքով հաստատված մակարդակներ։
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ԵԿԱՄؤՏՆԵՐ
Պետական ծրագրերը ֆինանսավորվٳմ են տնտեսٳթյٳնից՝ քաղաքացիներից և բիզնեսից հավաքագրված
հարկային և այլ եկամٳտների հաշվին:
Հարկային վարչարարٳթյան բարեփոխٳﬓերի, ստվերի և կոռٳպցիայի դեմ պայքարի ﬕջոցառٳﬓերի
արդյٳնքٳմ բյٳջեի եկամٳտները 2020-ին կշարٳնակեն աճել և կկազﬔն 1,695.0 մլրդ դրամ՝ նախորդ տարվա
ծրագրված մակարդակի հաﬔմատ աճելով 198.5 մլրդ դրամով կամ 13.3 տոկոսով: 2019-ի ճշտված մակարդակի
հաﬔմատ աճը կկազﬕ 128 մլրդ դրամ կամ 8.2 տոկոս:

Գծապատկեր 4. ՀՀ պետական բյٳջեի եկամٳտները, 2018 - 2020 թվականներ, մլրդ դրամ

Եկամٳտները ՀՆԱ-ի նկատմամբ, տոկոս

1,496.5

1,567.0

1,695.0

1,341.7

22.3

23.9

23.9

2019*

2020

22.1

2018

2019

*2019թ. ճշգրտված մակարդակ

Հարկային եկամٳտները և տٳրքերը ՀՀ պետական բյٳջեի եկամٳտների ձևավորման հիﬓական աղբյٳրն են և
2020թ. կկազﬔն ընդաﬔնը բյٳջեի եկամٳտների 94.5 տոկոսը:
Պաշտոնական դրամաշնորհները և այլ եկամٳտները համապատասխանաբար կապահովեն տարեկան
բյٳջետային եկամٳտների 2.1 տոկոսը և 3 տոկոսը:

Գծապատկեր 5. ՀՀ պետական բյٳջեի եկամٳտների կառٳցվածքը,
2019 և 2020 թվականներ, տոկոս

2.1%

2.6%

3.4%

3.7%

93.7%

94.5%

2019

2020

Հարկային եկամٳտներ և պետական տٳրքեր
Պաշտոնական դրամաշնորհներ
Եկամٳտներ
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Ներդիր 1. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՓՈՓՈԽؤؤՆՆԵՐ
2020 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում ուժի մեջ կմտնեն հարկման համակարգի մի շարք փոփոխություններ.

Եկամտային հարկը աստիճանաբար նվազեցվելու է 20 տոկոս դրույքաչափի՝
2020թ. Հունվարի 1-ից՝ 23 տոկոս,
2021թ. Հունվարի 1-ից՝ 22 տոկոս,
2022թ. Հունվարի 1-ից՝ 21 տոկոս,
2023թ. Հունվարի 1-ից՝ 20 տոկոս:

Նախատեսվում է կենսաթոշակային վճարի դրույքաչափի վերականգնում 2.5 տոկոսից՝ նախկինում կիրառվող
5 տոկոսի մակարդակում՝
2021թ. հունվարի 1-ից՝ 3.5 տոկոս,
2022թ. հունվարի 1-ից՝ 4.5 տոկոս,
2023թ. հունվարի 1-ից՝ 5 տոկոս:
2020թ. հուլիսի 1-ից էլ կփոխվի կենսաթոշակային վճարը հաշվարկելու առավելագույն շեմը։

Շահութահարկի դրույքաչափը 20 տոկոսից նվազեցվել է մինչև 18 տոկոս:

Ավելացված արժեքի հարկի շեմը 58.35 մլն դրամից բարձրացվել և վերականգնվել է մինչև 2019թ. հունվարի 1-ը
գործող՝ 115 մլն դրամի մակարդակը (այդ թվում՝ 2019թ. համար)։

Բարձրացվել են էթիլային սպիրտի, օղու, գարեջրի և IQOS տեխնոլոգիայով ծխախոտի արտադրանքի մասով
ակցիզային հարկի դրույքաչափերը, սահմանվել է, որ ակցիզային հարկի հաստատուն դրույքաչափերը տարեկան 3
տոկոսով բարձրանալու են։

Վերացվել է արտոնագրային հարկը:

Ինքնազբաղված անձանց և ընտանեկան ձեռնարկատիրության համար ներդրվել է միկրոձեռնարկատիրության
հարկման արտոնյալ համակարգ՝ իրացման շրջանառության 24 մլն դրամ շեմով: Վարձու աշխատողի համար
եկամտային հարկը սահմանվում է ամսական 5 հազար դրամի չափով՝ անկախ աշխատավարձի մեծությունից:

Ճանապարհային հարկ. ավտոմեքենաների առք ու վաճառքով զբաղվող ֆիզիկական անձանց համար սահմանվել է
խելամիտ հարկային բեռ (վաճառքի գնի 1 տոկոսի չափով): ՀՀ-ում գրանցված բեռնատար ավտոմեքենայի մասով
սահմանված ճանապարհային հարկը վերացվել է:

Պետական տուրք
Ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով կամ թեթև մարդատար ավտոմեքենաներով ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում, մետաղադրամով կամ թղթադրամով շահագործվող ինքնաշխատ արքավորումների միջոցով սննդի
առևտրի կամ խաղերի (բացառությամբ շահումով խաղերի) կազմակերպում գործունեության տեսակները
տեղափոխվել են պետական տուրքի համակարգ:
Տոտալիզատորի (այդ թվում՝ ինտերնետ տոտալիզատորի), իսկ 2021 թվականի հունվարի 1-ից՝ շահումով խաղերի
(այդ թվում՝ ինտերնետ շահումով խաղերի) կազմակերպման գործունեության հարկումը տեղափոխվելու է
շահութահարկի համակարգ:
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Օտարերկրյա պետٳթյٳններից և ﬕջազգային կազմակերպٳթյٳններից 2020 թվականին ակնկալվٳմ է
ստանալ 35.3 մլրդ դրաﬕ չափով պաշտոնական դրամաշնորհներ, որից ընդհանٳր բնٳյթի բյٳջետային
օժանդակٳթյٳնը՝ 7.7 մլրդ դրամ, իսկ նպատակային բյٳջետային օժանդակٳթյٳնը` 27.6 մլրդ դրամ:
Եվրոﬕٳթյٳնը շարٳնակٳմ է հանդիսանալ բյٳջետային աջակցٳթյٳն տրամադրող հիﬓական դոնորը:
Վերջինիս կողﬕց են տրամադրվٳմ պաշտոնական դրամաշորհների մոտ 45 տոկոսը:

Գծապատկեր 6. ՀՀ պաշտոնական դրամաշնորհների կառٳցվածքն ըստ դոնորների,
2020թ. մլրդ դրամ (փակագծերٳմ՝ կշիռը)

6.3

Եվրոպական
ﬕٳթյٳն

5.1
22.8%

Վերակառٳցման և
զարգացման Եվրոպական բանկ

18.5%
18.5%

Նպատակային
աջակցٳթյٳն
100.0%

Ընդհանٳր
աջակցٳթյٳն
7.7
(21.8%)

7.7
Եվրոպական
ﬕٳթյٳն

5.1

13.4%

Ռٳսաստանի Դաշնٳթյٳն

3.7

ԳԴՀ զարգացման
վարկերի բանկ

27.6
(78.2%)

5.1%

4.3%

1.2

1.4

Համաշխարհային բանկ

Գլոբալ հիﬓադրամ

3.3%
14.1%

0.9

3.9

Եվրոպական ներդրٳմային բանկ

Այլ դոնորներ

Գծապատկեր 7. 2020թ. ՀՀ պաշտոնական դրամաշնորհների կառٳցվածքն ըստ ոլորտների,
մլրդ դրամ (փակագծերٳմ՝ կշիռը)
1.31
(4.7%)

2.15
(7.8%)

1.32
(4.8%)

Կոշտ թափոնների կառավարٳմ
Տարածքային զարգացٳմ

6.17
(22.4%)

1.54
(5.6%)

Ոռոգٳմ, ջրամատակարարٳմ և
ջրահեռացٳմ
Էներգետիկա
Գյٳղատնտեսٳթյٳն

2.85
(10.5%)
3.52
(12.8%)

4.75
(17.2%)
3.95
(14.3%)

Պետական ֆինանսների կառավարٳմ
Շրջակա ﬕջավայր
Առողջապահٳթյٳն
Այլ
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ԴԵՖԻՑԻՏ
Պետական բյٳջեի դեֆիցիտը դա բյٳջեի եկամٳտների նկատմամբ ծախսերի գերազանցٳﬓ է: Այն տեղի է
ٳնենٳմ, երբ, ելնելով իրականացվող քաղաքականٳթյٳնների նպատակներից, որոշվٳմ է ծախսել ավելին, քան
բյٳջեի եկամٳտներն են: Այսինքն, ներքին կամ արտաքին աղբյٳրներից ներգրավվելով լրացٳցիչ ﬕջոցներ
ֆինանսավորվٳմ են բյٳջեի եկամٳտները գերազանցող ծախսերը:
2020 թվականին բյٳջեի դեֆիցիտը կկազﬕ 160.7 մլրդ դրամ, որը գնահատվٳմ է, որ հավասար կլինի ՀՆԱ-ի 2.3
տոկոսին:

2015

2016

2017

2018

2019

160.7 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 2.3 %

1,856 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 26.2 %

1,695 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 23.9 %

42.4 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 0.6%

1609.5 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 24.5%

2019*

Ծախսեր

Եկամٳտներ

*2019թ. ճշգրտված մակարդակ

1567.1 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 23.9%

151.6 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 2.2%

1,648 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 24.4%

1,496 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 22.1 %

105.4 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 1.8%

1,447 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 24.1%

1,342 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 22.3 %

267.0 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 4.8%

1,505 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 27.0%

1,238 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 22.2 %

278.0 մլրդ դրամ,ՀՆԱ-ի 5.5%

1,449 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 28.6%

1,171 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 22.2 %

241.3 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 4.8%

1,409 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 27.9 %

1,168 մլրդ դրամ, ՀՆԱ-ի 23.2 %

Գծապատկեր 8. Պետական բյٳջեի եկամٳտները, ծախսերը և դեֆիցիտը,
2015-2020 թվականներ

2020

Դեֆիցիտ

Դեֆիցիտի ֆինանսավորٳմը իրականացվٳմ է ներքին և արտաքին աղբյٳրներից զٳտ մٳտքերի, այսինքն՝ դեֆիցիտի ֆինանսավորման նպատակով ներգրավվող ﬕջոցների մٳտքերի ընդհանٳր գٳմարի և փոխառٳ
ﬕջոցների տրամադրման կամ մարման ընդհանٳր գٳմարի տարբերٳթյան հաշվին:

Գծապատկեր 9. Դեֆիցիտի ֆինանսավորման կառٳցվածքը 2020թ., մլրդ դրամ

211.3
160.7

Դեֆիցիտ

Ներքին
աղբյٳրներ

-50.6
Արտաքին
աղբյٳրներ
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Գծապատկեր 10. Դեֆիցիտի ֆինանսավորման կառٳցվածքն ըստ արտաքին և ներքին
աղբյٳրների, 2020թ., մլրդ դրամ

Արտաքին աղբյٳրներ

171.8

Ներքին աղբյٳրներ
144.1

45.6

19.8

46.1

0.8
-0.7
-44.6

Այլ

Տրամադրված վարկերի և փոխատվٳթյٳնների
վերադարձից մٳտքեր

Վարկերի և փոխատվٳթյٳնների
տրամադրٳմ

ՀՀ 2020 թ. պետական բյٳջեի
տարեսկզբի ազատ ﬓացորդ

Արժեթղթերի թողարկٳﬕց և
տեղաբաշխٳﬕց զٳտ մٳտքեր

Բաժնետոմսերի և կապիտալٳմ այլ
մասնակցٳթյան ձեռքբերٳմ

Տրամադրված վարկերի և
փոխատվٳթյٳնների վերադարձից մٳտքեր

-64.9
Վարկերի և փոխատվٳթյٳնների
տրամադրٳմ

Արժեթղթերի թողարկٳﬕց և
տեղաբաշխٳﬕց զٳտ մٳտքեր

-110.9
Ստացված վարկերի և
փոխատվٳթյٳնների մարٳմ

Վարկերի և փոխատվٳթյٳնների
ստացٳմ

-46.5

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔ
Այսպիսով, երբ հավաքագրված բյٳջետային եկամٳտները կառավարٳթյանը հնարավորٳթյٳն չեն տալիս
իրականացնել պլանավորած ծրագրերը, կառավարٳթյٳնը որոշٳմ է պարտավորٳթյٳններ վերցնել ներքին կամ
արտաքին աղբյٳրներից: Այսինքն, ներքին կամ արտաքին աղբյٳրներից ներգրավվելով լրացٳցիչ ﬕջոցներ, իսկ
դա նշանակٳմ է ﬔծացնելով ներքին կամ արտաքին պարտքը, ֆինանսավորվٳմ են բյٳջեի եկամٳտները
գերազանցող ծախսերը:
ՀՀ 2020թ. պետական բյٳջեի հիմքٳմ դրված կանխատեսٳﬓերի համաձայն ՀՀ պետական պարտքը 2020թ.
կաճի մոտ 144 մլրդ դրամով (301 մլն ԱՄՆ դոլար), որից արտաքին պետական պարտքը կազմٳմ է 3, իսկ ներքին
պետական պարտքը՝ 97 տոկոս:
Արդյٳնքٳմ տարեվերջին ՀՀ պետական պարտքը կկազﬕ 3,636 մլրդ դրամ (7,630 մլն ԱՄՆ դոլար) կամ ՀՆԱ-ի
51.2%-ը: Մասնավորապես, արտաքին պետական պարտքը կկազﬕ ՀՆԱ-ի 38.9, իսկ ներքին պետական պարտքը՝
12.3 տոկոսը:
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Գծապատկեր 11. ՀՀ պետական պարտքը, տոկոս ՀՆԱ-ի նկատմամբ, 2015-2020թթ.

11.1

10.9

11.2

7.3

41.4

45.9

47.8

44.6

2015

2016

2017

2018

Արտաքին պետական պարտք/ՀՆԱ

11.2

12.3

42.0

38.9

2019

2020

Ներքին պետական պարտք/ՀՆԱ

2020թ. ՀՀ պետական պարտքի կառٳցվածքٳմ նախատեսվٳմ է ավելացնել ներքին պետական պարտքի կշիռը:
Ըստ կանխատեսٳﬓերի 2020թ ներքին պետական պարտքը կկազﬕ պետական պարտքի 24.1 տոկոսը:

Գծապատկեր 12. ՀՀ պետական պարտքը, 2015-2020թթ.

24.1
19.1

18.9

21.1

20.3

20.1

2015

2016

2017

2018

*2019թ. ճշգրտված մակարդակ

2019

2019*

875

2,760

736

2,756

734

2,878

672

2,677

620

2,660

550

2,326

368

2,088

15.0

2020

Արտաքին պետական պարտք, մլրդ դրամ
Ներքին պետական պարտք, մլրդ դրամ
Ներքին պետական պարտք/Պետական պարտք, տոկոս

2020թ. ընթացքٳմ ՀՀ արտաքին պետական պարտքի գծով ակնկալվٳմ է, որ կստացվեն 397 մլն ԱՄՆ դոլարի
վարկեր, վարկերի մարٳմը կկազﬕ մոտ 407 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ տոկոսավճարները կկազﬔն 184 մլն ԱՄՆ դոլար:

Գծապատկեր 13. ՀՀ արտաքին պետական պարtքի գծով գործառնٳթյٳնները, 2020թ.
մլն ԱՄՆ դոլար
397

մլրդ դրամ
407

189.2

193.9

184
87.7
37
վարկերի
ստացٳմ

77

11

17.6

36.7

մայր գٳմարի
մարٳմ

տոկոսավճար

վարկերի
ստացٳմ

մայր գٳմարի
մարٳմ

որից՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի պարտքի գծով

5.2
տոկոսավճար
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Կառավարٳթյան աﬔնախոշոր վարկատٳն Համաշխարհային Բանկն է: 2020թ. տարեվերջին կառավարٳթյան
արտաքին վարկերի գծով պարտքի 40.4%-ը բաժին կընկնի Համաշխարհային Բանկին (Զարգացման Միջազգային
Ընկերակցٳթյٳն  ٳՎերակառٳցման և Զարգացման Միջազգային Բանկ):

Գծապատկեր 14. Կառավարٳթյան արտաքին վարկերի գծով պարտքի կառٳցվածքն ըստ
վարկատٳների, տոկոս
Ճապոնիա

Գերմանիա

Եվրոպական ներդրٳմային բանկ
Եվրասիական զարգացման բանկ

7.3

5.9

Ռٳսաստանի դաշնٳթյٳն

4.9

Ֆրանսիա

3.5

3.1

Այլ

9.0
7.2

18.7
40.4
Ասիական զարգացման բանկ

Համաշխարհային բանկ

2020 թվականին կառավարٳթյան պարտքի ﬕջին կշռված տոկոսադրٳյքը կկազﬕ 5.2%: Կառավարٳթյան
պարտքի սպասարկման ծախսերը (տոկոսավճարներ) կկազﬔն 168 մլրդ դրամ կամ ՀՆԱ-ի 2.4%-ը:
Գծապատկեր 15. 2020թ. ստացվող վարկերի
կառٳցվածքն ըստ վարկատٳների,
մլրդ դրամ (փակագծերٳմ՝ կշիռը)
2.79
(2.1%)
1.16
(0.9%)

9.49
(7.3%)

Գծապատկեր 16. 2020թ. ստացվող վարկերի
կառٳցվածքն ըստ ոլորտների,
մլրդ դրամ (փակագծերٳմ՝ կշիռը)

3.99
(3.1%)
12.96
(10.0%)

20.28
(15.6%)

12.01
(9.0%)

9.11
(6.8%)
37.38
(28.0%)

12.28
(9.2%)
12.01
(9.3%)
37.38
(28.8%)
9.10
(7.0%)

20.62
(15.9%)

Համաշխարհային բանկ
Ասիական զարգացման բանկ
Վերակառٳցման և զարգացման Եվրոպական բանկ
Եվրասիական զարգացման բանկ
Ֆրանսիայի Հանրապետٳթյٳն
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ
Եվրոպական ներդրٳմային բանկ
Գյٳղատնտեսٳթյան զարգացման ﬕջազգային հիﬓադրամ
ՕՊԵԿ զարգացման ﬕջազգային հիﬓադրամ
Ռٳսաստանի Դաշնٳթյٳն

12.96
(9.7%)
20.28
(15.2%)

29.71
(22.2%)

Տրանսպորտ
Ոռոգٳմ, ջրամատակարարٳմ և
ջրահեռացٳմ
Տարածքային զարգացٳմ
Պաշտպանٳթյٳն
Էկոնոﬕկա
Կրթٳթյٳն
Այլ
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ԾԱԽՍԵՐ
Հիմք ընդٳնելով բյٳջեի եկամٳտների կանխատեսված մակարդակը և ելնելով դեֆիցիտի ֆինանսավորման
հնարավորٳթյٳններից, ՀՀ կառավարٳթյٳնը ծրագրٳմ է 2020 թվականին ապահովել ծախսերի 1,855.7 մլրդ
դրամ մակարդակ, որը նախորդ տարվա հաստատված բյٳջեի հաﬔմատٳթյամբ կաճի 207.6 մլրդ դրամով:
2020 թվականի հարկաբյٳջետային քաղաքականٳթյան ազդեցٳթյٳնը ամբողջական պահանջարկի վրա
լինել ٳէ ընդլայնող: Կառավարٳթյٳնը նախանշել է այնպիսի հարկաբյٳջետային քաղաքականٳթյٳն, որը
հիմքեր կստեղծի երկարաժամկետ կայٳն տնտեսական աճի համար, այսինքն` կապիտալ ծախսերի
մասնաբաժնի ﬔծացٳմ և ընթացիկ ծախսերի՝ հարկային եկամٳտների մակարդակին առնվազն հավասար
մակարդակի ապահովٳմ:
Ծախսերի ամբողջ ծավալի 84.5 տոկոսը կամ 1,568.0 մլրդ դրամը բաժին է ընկնٳմ ընթացիկ ծախսերին, 15.5
տոկոսը կամ 287.7 մլրդ դրամը՝ ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով զٳտ ծախսերին:

Աղյٳսակ 2. ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳؤՄԸ, մլն դրամ

Տնտեսագիտական հոդվածներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

2018թ.

2019թ.

2020թ.

Կշիռը բյٳջեի
ծախսերٳմ
2020թ.

1,446,904.7

1,648,089.8

1,855,697.1

100.0

1,298,799.5

1,426,123.0

1,567,971.3

84.5

այդ թվٳմ՝
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվٳմ՝
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐؤؤՆ

152,755.1

168,077.1

177,661.5

9.6

ԾԱՌԱՅؤؤՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐؤՄ

155,647.0

196,368.5

180,067.1

9.7

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

139,014.9

158,057.9

168,116.4

9.1

ՍؤԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

111,225.7

107,462.4

115,155.2

6.2

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

126,318.0

124,103.7

158,914.9

8.6

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

425,478.7

454,232.1

501,634.7

27.0

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

188,360.0

217,821.2

266,421.4

14.4

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆؤؤՆՆԵՐ

148,105.1

221,966.8

287,725.8

15.5

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

151,988.1

221,968.1

287,745.9

15.5

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐؤՄԻՑ ՄؤՏՔԵՐ

-3,882.9

-1.3

-20.1

-0.001

այդ թվٳմ՝
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Աղյٳսակ 3. ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳؤՄԸ
Բաժին

20.2%

14.5%

19.5%
19.2%

308,016.3
313,275.4

-1.7%

16.6%
19.0%

Հասարակական կարգ,
անվտանգٳթյٳն և
դատական գործٳնեٳթյٳն

152,452.6
318,792.9

9.8%

8.2%
8.4%

Տնտեսական
հարաբերٳթյٳններ

195,423.1
133,357.8

46.5%

10.5%
8.1%

Շրջակա ﬕջավայրի
պաշտպանٳթյٳն

12,294.5
11,855.2

3.7%

0.7%
0.7%

Բնակարանային
շինարարٳթյٳն և կոմٳնալ
ծառայٳթյٳններ

22,927.8
18,043.4

27.1%

1.2%
1.1%

2019

2020

2017

2018

2016

2014

2015

Կշիռը բյٳջեի 2020թ.
ծախսերٳմ
2019թ.

361,658.7
315,739.5

Ընդհանٳր բնٳյթի
հանրային ծառայٳթյٳններ
2013

2011

2020թ./2019թ.

19.5%

15.6%

2012

2020թ.
մլն դրամ
2019թ.

19.6%
14.7%

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2012

Պաշտպանٳթյٳն

2020

16.6%

16.6%

8.2%

2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2012

7.4%

10.5%

11.2%
8.5%

2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2012

7.8%

0.7%
0.7%

2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2012

0.3%

4.4%

1.2%

2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2012

1.4%
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Բաժին

6.4%

24.0%

6.1%
5.6%

30,934.4
30,340.3

2.0%

1.7%
1.8%

Կրթٳթյٳն

161,111.2
141,870.5

13.6%

8.7%
8.6%

Սոցիալական
պաշտպանٳթյٳն

492,045.1
444,260.1

10.8%

26.5%
27.0%

Հիﬓական բաժիններին
չդասվող պահٳստային
ֆոնդեր

5,099.2
8,778.4

-41.9%

0.3%
0.5%

1,855,697.1
1,648,063.1

12.6%

100.0%
100.0%

2019

2020

2017

2018

2016

2014

2015

2013

2011

2012

Կշիռը բյٳջեի 2020թ.
ծախսերٳմ
2019թ.

113,734.3
91,749.6

5.6%

2.3%

1.8%

1.7%

Հանգիստ, մշակٳյթ

2019
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

8.7%

10.8%

2012

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

և կրոն
2011

2020թ./2019թ.

6.1%

Առողջապահٳթյٳն

2011

2020թ.
մլն դրամ
2019թ.

29.0%

26.5%

2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2012

26.0%

3.7%
2.4%

Ընդաﬔնը

2019

2020

0.3%
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2012

1.0%
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Աղյٳսակ 4. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅؤՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐՆ ԸՍՏ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ

Պետական մարﬕն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարٳթյٳն
ՀՀ պաշտպանٳթյան նախարարٳթյٳն
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառٳցվածքների
նախարարٳթյٳն
ՀՀ կրթٳթյան, գիտٳթյան, մշակٳյթի և սպորտի նախարարٳթյٳն
ՀՀ ֆինանսների նախարարٳթյٳն
ՀՀ առողջապահٳթյան նախարարٳթյٳն
ՀՀ էկոնոﬕկայի նախարարٳթյٳն
ՀՀ արդարադատٳթյան նախարարٳթյٳն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարٳթյٳն
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարٳթյٳն
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյٳնաբերٳթյան նախարարٳթյٳն
ՀՀ շրջակա ﬕջավայրի նախարարٳթյٳն
ՀՀ ոստիկանٳթյٳն
ՀՀ ազգային անվտանգٳթյան ծառայٳթյٳն
ՀՀ պետական եկամٳտների կոﬕտե
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ
Բարձրագٳյն դատական խորհٳրդ
ՀՀ քննչական ծառայٳթյٳն
Հայաստանի հանրային հեռٳստառադիոընկերٳթյան խորհٳրդ
ՀՀ Ազգային ժողով
ՀՀ դատախազٳթյٳն
ՀՀ կադաստրի կոﬕտե
ՀՀ վիճակագրական կոﬕտե
Հանրապետٳթյան նախագահի աշխատակազմ
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ
ՀՀ քաղաքաշինٳթյան կոﬕտե
Հանրային ծառայٳթյٳնների ոլորտի կարգավորٳմ
ՀՀ հատٳկ քննչական ծառայٳթյٳն
ՀՀ սահմանադրական դատարան
Պետական վերահսկողական ծառայٳթյٳններ
Մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանٳթյٳն
Տնտեսական մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյٳն
Միջٳկային և ճառագայթային անվտանգٳթյան կարգավորٳմ
Հեռٳստատեսٳթյան և ռադիոյի հանձնաժողով
Կոռٳպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
ՀՀ կառավարٳթյٳն
ՀՀ Գեղարքٳնիքի մարզպետարան
ՀՀ Շիրակի մարզպետարան
ՀՀ Լոռ ٳմարզպետարան
ՀՀ Սյٳնիքի մարզպետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
ՀՀ Տավٳշի մարզպետարան
ՀՀ Արարատի մարզպետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան
Ընդաﬔնը

2020թ.
մլն դրամ

2019թ.¹
մլն դրամ

2020թ./2019թ.
տոկոս

492,907.4
307,236.7
273,673.5

444,533.5
306,368.2
194,744.1

10.9
0.3
40.5

179,751.0
171,175.2
109,324.6
34,103.5
17,629.5
15,501.9
15,229.2
8,586.6
6,984.1
65,262.2
35,131.8
28,706.1
23,659.9
12,662.3
7,748.6
7,520.0
6,096.6
5,443.3
5,200.0
4,334.5
1,575.9
1,181.7
1,163.9
1,140.2
842.9
737.9
721.2
630.4
515.4
427.2
320.7
314.0
229.7
5,705.2
813.6
712.8
655.6
635.0
627.2
606.5
605.7
604.4
578.6
482.9
1,855,697.1

161,620.5
161,239.3
89,590.0
25,407.6
16,916.3
14,962.3
12,571.1
6,288.1
6,723.0
64,357.6
32,785.2
22,063.5
17,821.9
12,380.7
7,839.6
7,425.8
5,254.2
5,340.9
3,991.2
3,013.1
1,145.2
1,152.4
1,119.1
964.1
798.9
739.5
725.5
672.4
452.6
406.2
323.0
315.9
254.0
9,384.4
820.4
721.5
670.4
642.9
643.2
616.2
607.8
600.6
573.8
475.5
1,648,063.1

11.2
6.2
22.0
34.2
4.2
3.6
21.1
36.6
3.9
1.4
7.2
30.1
32.8
2.3
-1.2
1.3
16.0
1.9
30.3
43.9
37.6
2.5
4.0
18.3
5.5
-0.2
-0.6
-6.2
13.9
5.2
-0.7
-0.6
-9.6
-39.2
-0.8
-1.2
-2.2
-1.2
-2.5
-1.6
-0.4
0.6
0.8
1.6
12.6

¹ 2019թ. ցٳցանիշները հաշվարկվել են հիմք ընդٳնելով պետական մարﬓի կողﬕց 2020թ.
իրականացվող ծրագրերը՝ ﬕնչև կառավարٳթյան կառٳցվածքի 2019թ. փոփոխٳթյٳնները
համապատասխան պետական մարﬕնների կողﬕց իրականացվող ծախսերը:
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Աղյٳսակ 5. 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՄԵՆԱՄԵԾ 10 ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
Ծրագիր

2020թ.
մլն դրամ
2019թ.

2020թ./2019թ.

Կշիռը բյٳջեի 2020թ.
ծախսերٳմ 2019թ.

18.9%

Կենսաթոշակային
ապահովٳթյٳն

351,652.5
312,081.2

12.7%

18.9%
18.9%

ՀՀ պաշտպանٳթյան
ապահովٳմ

303,053.6
300,585.2

0.8%

16.3%
18.2%

Պետական պարտքի
կառավարٳմ

168,184.6
158,125.3

6.4%

9.1%
9.6%

Հանրակրթٳթյան
ծրագիր

99,854.7
87,259.8

14.4%

5.4%
5.3%

4.5%

Ճանապարհային
ցանցի բարելավٳմ

83,308.2
42,445.1

96.3%

4.5%
2.6%

3.8%

Տարածքային
զարգացٳմ

70,048.2
56,731.5

23.5%

3.8%
3.4%

38,689.5
38,597.3

0.2%

2.1%
2.3%

16.3%

9.1%

5.4%

2.1%

Անապահով
սոցիալական
խմբերին աջակցٳթյٳն
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2.0%

Քաղաքային
զարգացٳմ

36,504.5
26,146.4

39.6%

2.0%
1.6%

1.9%

Հասարակական
անվտանգٳթյան
ապահովٳմ

35,811.2
27,349.3

30.9%

1.9%
1.7%

1.8%

Ոռոգման
համակարգի
առողջացٳմ

33,935.0
16,901.3

100.8%

1.8%
1.0%

1,221,042.1
1,066,222.4

14.5%

65.8%
64.7%

Ընդաﬔնը

Աղյٳսակ 6. 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՄԵՆԱՄԵԾ ԱՃ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱԾ 5 ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

Ծրագիր

59.4%

2020թ.
մլն դրամ
2019թ.

2020թ./2019թ.
մլն դրամ

Կշիռը բյٳջեի
ծախսերի
ընդաﬔնը աճٳմ

Ճանապարհային ցանցի
բարելավٳմ

83,308.2
42,445.1

40,863.2

19.7%

Կենսաթոշակային
ապահովٳթյٳն

351,652.5
312,081.2

39,571.3

19.1%

Ոռոգման համակարգի
առողջացٳմ

33,935.0
16,901.3

17,033.7

8.2%

Տարածքային զարգացٳմ

70,048.2
56,731.5

13,316.7

6.4%

Հանրակրթٳթյան ծրագիր

99,854.7
87,259.8

12,594.9

6.1%

Ընդաﬔնը 5 ծրագրեր

638,798.6
515,418.9

123,379.8

59.4%

Ընդաﬔնը բյٳջետային
ծախսեր

1,855,697.1
1,648,063.1

207,634.0

100.0%
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Աղյٳսակ 7. ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱՇԽؤՄՆ ԸՍՏ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ
Ոլորտ

42.5%

2020թ.
մլն դրամ
2019թ.

2020թ./2019թ.

Կշիռը բյٳջեի 2020թ.
ծախսերٳմ 2019թ.

789,503.0
703,169.8

12.3%

42.5%
42.7%

Տնտեսٳթյան զարգացٳմ

323,347.7
233,162.8

38.7%

17.4%
14.1%

Հասարակական կարգ և
անվտանգٳթյٳն

115,623.2
109,713.9

5.4%

6.2%
6.7%

Հանրային կառավարٳմ և
կոռٳպցիայի դեմ պայքար

319,986.5
295,648.4

8.2%

17.2%
17.9%

Պաշտպանٳթյٳն

307,236.7
306,368.2

0.3%

16.6%
18.6%

1,855,697.1
1,648,063.1

12.6%

100.0%
100.0%

Սոցիալ-մշակٳթային

17.4%

6.2%

17.2%

16.6%

Ընդաﬔնը
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ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐՆ
ԸՍՏ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ.
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆؤؤՆ
2020 թվականին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարٳթյան համար գերակա
են շահառٳներին մատٳցվող ծառայٳթյٳնների շարٳնակականٳթյան ապահովٳմը,
ծառայٳթյٳնների որակի բարելավٳմը, համայնքային այլընտրանքային ծառայٳթյٳնների
ընդլայնٳմը:
Կառավարٳթյٳնը մասնավորապես կարևորٳմ և 2020թ. սոցիալական պաշտպանٳթյան
ծրագրերի ֆինանսավորման ծավալներٳմ իրենց արտահայտٳթյٳնն են ստացել հետևյալ
ٳղղٳթյٳնները՝
Սոցիալական պաշտպանٳթյան ոլորտٳմ
բարեփոխٳﬓերի շարٳնակականٳթյٳնը,

Կենսաթոշակների և նվազագٳյն
աշխատավարձի բարձրացٳմը,

Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավٳմը,

Զբաղվածٳթյան և բնակարանային
ապահովման խնդիրները:
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ
Ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների կշիռը ընտանիքի
կենսամակարդակի բարձրացմանն ٳղղված նպաստներ1 (ԸԿԲՆ)
ստացողների թվٳմ կկազﬕ ավելի քան 75%:

Ծնելիٳթյան գٳմարային գործակիցը 1.56-ից կաճի 2022թ.
կկազﬕ 1.6:

75%

1.56

1.6

Կայٳն զբաղվածٳթյٳն ապահովող ﬕջոցառٳﬓերի արդյٳնքٳմ
աշխատանքի տեղավորված անձանց կշիռը այդ ﬕջոցառٳﬓերٳմ
ընդգրկվածների թվաքանակٳմ 79%-ից կաճի և 2022թ. կկազﬕ 80%:

Միջին աշխատանքային կենսաթոշակը 2020թ. կկազﬕ 43,816 դրամ, իսկ 2022թ.
կհավասարվի նվազագٳյն սպառողական զամբյٳղի արժեքին:

Կյանքի դժվար իրավիճակٳմ հայտնված երեխաների 40%-ին 2022թ.
կմատٳցվեն սոցիալ հոգեբանական վերականգնողական ծառայٳթյٳններ՝
ներկա 20%-ի դիմաց:

Կբարելավվի հաշմանդամٳթյٳն ٳնեցող անձանց մատٳցվող
ծառայٳթյٳնների հասցեականٳթյٳնը և արդյٳնավետٳթյٳնը.
պետական ծառայٳթյٳններ ստացողների կշիռը 2020-ին
կաճի 1.3 տոկոսային կետով և կկազﬕ հաշմանդամٳթյٳն
ٳնեցող անձանց 7.3%-ը:

+1.3%

6.0%

7.3%

2020 թվականի վերջٳմ կգործեն 36 համալիր սոցիալական ծառայٳթյٳնների
տարածքային կենտրոններ2 (ՀՍԾՏԿ-ներ:)

¹Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ٳղղված նպաստներ - առանձնացվٳմ են հետևյալ երեք
տեսակները՝ 1) ընտանեկան նպաստ` երեխա ٳնեցող աղքատ ընտանիքների համար, 2) սոցիալական նպաստ`
երեխա չٳնեցող աղքատ ընտանիքների համար և 3) հրատապ օգնٳթյٳն՝ կյանքի դժվարին իրավիճակٳմ
գտնվող ընտանիքների համար:
²Համալիր սոցիալական ծառայٳթյٳնների տարածքային կենտրոն – Տարածքային կենտրոն, որտեղ
կազմակերպվٳմ են հաճախորդի բոլոր սոցիալական կարիքների բավարարման գործընթացները, որտեղ անձը
կարող է դիﬔլ սոցիալական որևէ խնդրով` առանց հաշվի առնել ٳխնդրի «պատկանելٳթյٳնը» այս կամ այն
ենթաոլորտին (կենսաթոշակ, նպաստներ, զբաղվածٳթյٳն և այլն):
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ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ؤՂՂؤؤՆՆԵՐԸ
Կենսաթոշակները կբարձրանան: Կառավարٳթյան ծրագրի համաձայն պարբերաբար
կբարձրացվեն պետական կենսաթոշակները՝ ապահովելով ﬕջին կենսաթոշակի չափի
առաջանցիկ աճ գնաճի նկատմամբ, իսկ ՄԺԾԾ ժամանակահատվածٳմ աշխատանքային
ﬕջին կենսաթոշակը կհավասարվի նվազագٳյն սպառողական զամբյٳղի արժեքին:

2020թ. հٳնվարի 1-ից Հայաստանٳմ բոլոր կարգի կենսաթոշակները կբարձրանան
ﬕջինը 10 տոկոսով: Նվազագٳյն կենսաթոշակը 25,500 դրաﬕ փոխարեն կկազﬕ
27,000 դրամ, աշխատանքային ﬕջին կենսաթոշակը կկազﬕ է 43,816 դրամ՝ 2019թ.
40,245 դրաﬕ դիմաց:

+10%

Կենսաթոշակների ﬕջին ﬔծٳթյٳնը և շահառٳների թվաքանակը
468,761.0
461,474.0

43,816.2
40,244.9

Աշխատանքային
կենսաթոշակներ
ՀՀ օրենքներով նշանակված

342,529.9
347,059.9

կենսաթոշակներ

720.0
656.0

Սպայական անձնակազﬕ և
նրանց ընտանիքների
անդաﬓերի կենսաթոշակներ

74,634.2
70,522.4

33,646.0
32,508.0

Շարքային զինծառայողների և
նրանց ընտանիքների
անդաﬓերի կենսաթոշակներ

29,890.4
26,623.1

2020թ. Միջին ամսական կենսաթոշակ, դրամ
2019թ. Միջին ամսական կենսաթոշակ, դրամ

1,734.0
1,750.0
2020թ. Շահառٳների քանակ
2019թ. Շահառٳների քանակ

Նվազագٳյն աշխատավարձը կբարձրանա 13,000 դրամով: 2020թ. հٳնվարի 1-ից
նվազագٳյն ամսական աշխատավարձը կկազﬕ 68,000 դրամ՝ նախկին 55,000
դրաﬕ փոխարեն: Համաձայն նախնական գնահատականների նվազագٳյն
աշխատավարձի փոփոխٳթյٳնը կազդի 58,000 պետական  ٳ130,000 մասնավոր
աշխատողների վրա։ Պետական բյٳջեի համար դա կստեղծի 2 մլրդ դրաﬕ հավելյալ
ծախս:

Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ٳղղված նպաստներ (ԸԿԲՆ)
կշարٳնակեն ստանալ մոտ 100 հազար ընտանիքներ: Այս նպաստներին ٳղղվող
ֆինանսական ռեսٳրսները չեն աճի, ﬕջոցառմանը կٳղղվի 37,698 մլն դրամ:
Նպաստառٳների թվաքանակը կանխատեսվٳմ է, որ կկազﬕ 99,914 ընտանիք, իսկ
ընտանեկան նպաստի ﬕջին ամսական չափը` 31,442 դրամ:
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25.8
23.5

2018թ. տնային տնտեսٳթյٳնների կենսամակարդակի ամբողջացված
հետազոտٳթյան տվյալների համաձայն ԸԿԲՆ ծրագիրը նպաստել է աղքատٳթյան
կրճատմանը՝ 25.8-ից նվազեցնելով ﬕնչև 23.5 տոկոս, իսկ ծայրահեղ աղքատٳթյան
կրճատմանը՝ 3.6-ից ﬕնչև 1.0 տոկոս:

Աղքատٳթյան
մակարդակ

ԸԿԲՆ հասցեականٳթյան բարձրացման նպատակով կառավարٳթյٳնը քննարկվٳմ
է ընտանիքների անապահովٳթյան գնահատման կարգٳմ նոր բնٳթագրիչների
կիրառման հետ կապված հարցադրٳﬓեր, համակարգի արդյٳնավետٳթյան
բարձրացման  ٳնպաստառٳների համար կայٳն եկամտի ստեղծմանն ٳղղված
ﬕջոցառٳﬓեր:

5.6 մլն դրամ

3.6

1.0

Ծայրահեղ
աղքատٳթյան
մակարդակ

Սոցիալական շտապ օգնٳթյան ծառայٳթյٳններին կٳղղվի 5.6 մլն դրամ: Այս
ﬕջոցառٳմը կապահովի, որ անհատ քաղաքացիների մասհանٳﬓերից,
հասարակական, բարեգործական կազմակերպٳթյٳններից և այլ հատկացٳﬓերից
հավաքագրված մթերքը, սնٳնդը, հագٳստը և այլ իրերը սոցիալական շտապ
օգնٳթյան համակարգի շրջանակներٳմ տրամադրվեն դրանց կարիքն ٳնեցող
ընտանիքներին:

Կշարٳնակվի տնային պայմաններٳմ և ցերեկային կենտրոններٳմ տարեց ٳ
հաշմանդամٳթյٳն ٳնեցող անձանց սպասարկٳմը: Տնային պայմաններٳմ խնամքի
ծառայٳթյٳններին կٳղղվի 236.9 մլն դրամ, կսպասարկվեն 3,260 շահառٳ:
3,260 շահառٳ

Հոգեկան առողջٳթյան խնդիրներ ٳնեցող անձաց կտրամադրվեն տնային խնամքի
ծառայٳթյٳններ: 2020թ. կﬔկնարկի տնային խնամքի ծառայٳթյٳնների տրամադրٳմ
նաև հոգեկան առողջٳթյան խնդիրներ ٳնեցողների համար:

Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափը կաճի: 2020 թվականի հٳլիսի 1-ից
ﬕնչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափը սահմանվٳմ է 25,500 դրամ՝
տարեսկզբի 18,000 դրաﬕ դիմաց: Գյٳղական բնակավայրٳմ հٳլիսի 1-ից նպաստ
կստանան բոլոր ծնողները՝ անկախ ծնողի աշխատել ٳհանգամանքից: Մինչև 2 տարեկան
երեխայի խնամքի նպաստի տրամադրմանը կٳղղվի 3,740.9 մլն դրամ՝ 2019թ. 2,720.3 մլն
դրաﬕ դիմաց, շահառٳների թվաքանակը կկազﬕ 14,371՝ 2019թ. 12,594 մարդ ٳդիմաց:
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50 300

հազար դրամ

150 300
+

հազար դրամ

1 մլն
+ 1.5 մլն

Ծննդյան ﬕանվագ նպաստ. 2020 թվականի հٳլիսի 1-ից հետո ծնված 1-ին և 2-րդ
երեխայի ծննդյան դեպքٳմ ﬕանվագ նպաստի չափը սահմանվել է 300 հազար դրամ
տարեսկզբի համապատասխանաբար 50 հազար և 150 հազար դրաﬕ դիմաց: Երրորդ և
ավելի երեխայի ծննդյան ﬕանվագ նպաստի չափը կﬓա անփոփոխ՝ 1.0 մլն դրամ, հինգ և
ավելի երեխայի ծննդյան դեպքٳմ` 1.5 մլն դրամ: Այս կապակցٳթյամբ բյٳջետային
ծախսերը կաճեն 2,430.9 մլն դրամով և կկազﬔն 13,755.4 մլն դրամ: Շահառٳների
թվաքանակը նվազող է՝ 36,200 շահառٳ, 2019-ի՝ 40,019-ի դիմաց:

Բնակարանային ապահովման աջակցٳթյան ծավալները կաճեն: Երիտասարդ և երեխա
ٳնեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովման աջակցٳթյանը կٳղղվի 526.8 մլն
դրամ: Միանվագ դրամական աջակցٳթյٳն կտրամադրվի.
մարզային բնակավայրերٳմ բնակարան ձեռք բերող 248 շահառ ٳընտանիքների
(202.8 մլն դրամ),
երիտասարդ ընտանիքների կանխավճարի ապահովագրٳթյան ձեռք բերմանը՝ 540
շահառ ٳընտանիքների (34.0 մլն դրամ):
երեխայի ծննդով պայմանավորված՝ հիփոթեքային վարկ մարող 300 շահառٳ
ընտանիքների (290.0 մլն դրամ):

3 մլրդ դրամ
( x 5.4)

+526.8 մլն

Կավարտվեն երկրաշարժի հետևանքով անօթևան ﬓացած ընտանիքների
բնակարանային խնդիրների լٳծման պետական պարտավորٳթյٳնները: Բնակարան
(բնակելի տٳն) ձեռք բերել ٳհամար բնակարանի գնման վկայագրի ﬕջոցով
ֆինանսական աջակցٳթյٳն կտրամադրվի աղետի գոտٳ՝ Շիրակի, Լոռ ٳև
Արագածոտնի մարզերի գյٳղական բնակավայրերի ծրագրի շահառ ٳճանաչված 226
ընտանիքների: Այս ընտանիքների բնակարանային ապահովմանը կٳղղվի 3,000.0 մլն
դրամ՝ 2019-ի հաﬔմատ 5.4 անգամ ավել:
Միջոցներ կուղղվեն նաև Շիրակի, Լոռու և Արագածոտնի մարզերի ոչ անվտանգ
բնակության պայմաններում բնակվող 31 ընտանիքների բնակարանային պայմանների
բարելավմանը:

Դրամական օգնٳթյٳն է նախատեսվٳմ տրամադրել բնակարանաշինարարական
կոոպերատիﬖերի փայատերերին: Անավարտ բնակարանաշինարարական
կոոպերատիﬖերի փայատերերի կողﬕց Խորհրդային Միٳթյան ռٳբլով վճարված
գٳմարի արժեզրկٳﬕց կրած կորٳստների դիմաց կտրամադրվի դրամական օգնٳթյٳն:
Այս ծախսերին կٳղղվի 730.9 մլն դրամ:

62 ընտանիք

730.9 մլն դրամ

Զոհված զինծառայողների բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող 62
ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավումներին կուղղվի 500.0 մլն դրամ:

Ընտանիքներին՝ կանանց և երեխաներին աջակցٳթյան ٳղղվող ֆինանսական ﬕջոցները
նվազٳմ են 0.7 տոկոսով: Առկա են պետٳթյան կողﬕց իրականացվող ﬕջնորդٳթյٳնների
ﬕջև վերադասավորٳﬓեր: Իրականացվող բարեփոխٳﬓերն ٳղղված են երեխայի`
ընտանիքٳմ ապրել ٳիրավٳնքի իրացմանը: Նվազٳմ են երեխաների գիշերօթիկ խնամքի
ծառայٳթյٳնների ծախսերը, ավելանٳմ են կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված
երեխաները և դրանով պայմանավորված խնամատար ընտանիքներին բնաիրային օգնٳթյան,
նաև երեխայի խնամքի և դաստիարակٳթյան աջակցٳթյան ծախսերը:
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Երեխաների շٳրջօրյա խնամքի ծառայٳթյٳններ կմատٳցվեն 649 երեխայի։
Միջոցառմանը կٳղղվի 2,017.3 մլն դրամ:
Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայٳթյٳնների տրամադրման գծով նախատեսվٳմ
է 291.2 մլն դրամ: Միջոցառմամբ կկանխարգելվի երեխաներ ٳնեցող ընտանիքների՝
կյանքի դժվարին իրավիճակٳմ հայտնվելը, այդ թվٳմ՝ կյանքի դժվարին իրավիճակٳմ
հայտնված 3-18 տարեկան երեխաներին կտրամադրվի այլընտրանքային խնամք։

Մեկնարկٳմ են ընտանիքٳմ բռնٳթյան ենթարկված անձանց պաշտպանٳթյան
նախաձեռնٳթյٳններ. 13.3 մլն դրամ կտրամադրվի ընտանիքٳմ բռնٳթյան ենթարկված
անձանց համար երկ ٳապաստարանի ստեղծմանը, որտեղ սոցիալական
ծառայٳթյٳններ կտրամադրվեն ընտանիքٳմ բռնٳթյան ենթարկված շٳրջ 60 անձանց,
անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ՝ նաև նրանց խնամքի տակ գտնվող երեխաներին: Կստեղծվի
աջակցٳթյան կենտրոնների ցանց (66.7 մլն դրամ): Ընտանիքٳմ բռնٳթյան
ենթարկվածների ժամանակավոր աջակցٳթյանը կٳղղվի 10.0 մլն դրամ՝ յٳրաքանչٳրին
տրամադրելով ոչ ավելի, քան 150 հազար դրաﬕ չափով աջակցٳթյٳն:

2,400 ծրագիր

13.3 մլն դրամ

Կֆինանսավորվեն աշխատաշٳկայٳմ անմրցٳնակ` գյٳղատնտեսական
նշանակٳթյան հողօգտագործողներին սեզոնային զբաղվածٳթյան ապահովման
ֆինանսական աջակցٳթյան թվով 2,400 ծրագրեր: Մեկ ծրագրի ﬕջին արժեքը կկազﬕ
մոտ 252 հազար դրամ:

Աշխատաշٳկայٳմ անմրցٳնակ անձանց անասնապահٳթյամբ զբաղվելٳ
ﬕջոցով ինքնազբաղվածٳթյան խթանմանը նախատեսվٳմ է հատկացնել
70.0 մլն դրամ՝ 2019-ի 50.0 մլն դրաﬕ դիմաց: Ծախսի աճը 20.0 մլն դրամով
կٳղղվի 20 նոր ծրագրի:
70 մլն դրամ

Աշխատաշٳկայٳմ անմրցٳնակ անձանց 50 0 մլն դրամ կտրամադրվի փոքր
ձեռնարկատիրական գործٳնեٳթյան աջակցٳթյան թվով 50 ծրագրերի
իրականացմանը:
50 մլն դրամ

Մինչև երկ ٳտարեկան երեխա խնամող մոտ 600 աշխատող կանայք կարող են
վերադառնալ աշխատանքի՝ հնարավորٳթյٳն ٳնենալով օգտվել երեխայի խնամքի
դայակի ծառայٳթյٳններից: Այս նպատակին նախատեսվٳմ է ٳղղել 449 մլն դրամ
աջակցٳթյٳն, որը նախորդ տարվա հաﬔմատ ավել է 85 տոկոսով:

( 85%)
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Կկազմակերպվի աշխատաշٳկայٳմ անմրցٳնակ և մասնագիտٳթյٳն չٳնեցող
200 երիտասարդ մայրերի մասնագիտական ٳսٳցٳմը գործատٳների մոտ:
Այս նպատակին կٳղղվի 129.0 մլն դրամ:
129 մլն դրամ

Մասնագիտٳթյٳն ٳնեցող՝ աշխատանքային փորձ չٳնեցող 409 գործազٳրկների
աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպմանը կٳղղվի 614.3 մլն դրամ:
614.3 մլն դրամ

207 մլն դրամ

Աշխատաշٳկայٳմ անմրցٳնակ 1,000 անձանց աշխատանքի տեղավորման համար
գործատٳներին տրամադրվող ﬕանվագ փոխհատٳցٳﬓերին կٳղղվի 207.0 մլն դրամ:

Կշարٳնակվենն ինտեգրված սոցիալական ծառայٳթյٳնների համակարգի ներդրման
գործընթացները: ՀԲ վարկային ﬕջոցներով (Սոցիալական պաշտպանٳթյան ոլորտի
վարչարարٳթյան երկրորդ վարկային ծրագիր, վարկային ﬕջոցներ՝ 3,959.2 մլն դրամ,
համաֆինանսավորٳմ՝ 918.0 մլն դրամ) կշարٳնակվեն հանրապետٳթյան տարբեր
տարածաշրջաններٳմ համալիր սոցիալական ծառայٳթյٳնների տարածքային
կենտրոնների համար հատկացված շինٳթյٳնների վերանորոգման  ٳվերազինման
աշխատանքները: Միջոցներ կٳղղվեն նաև ոլորտի այլ բարեփոխٳﬓերին
(Կենսաթոշակային համակարգի արդիականացٳմ, ԱՍՀՆ վերլٳծական կարողٳթյٳնների և մշտադիտարկման  ٳգնահատման համակարգերի հզորացٳմ):
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆؤԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

2020թ., մլրդ դրամ (փակագծերٳմ՝ կշիռն ընդաﬔնը սոցիալական պաշտպանٳթյան ծրագրերի բյٳջեٳմ)

11.6
(2.4%)

18.0
(3.7%)

(2.2%)

26.1

135.7

(72.2%)

4.9
(1.0%)

10.6

Այլ
351.7

10.0

(2.1%)

4.0

(5.3%)

(0.8%)

(27.8%)

3.4
(0.7%)

38.7
(7.9%

3.2
(0.7%)

2.0
Աճը 2019թ. հաﬔմատ, %

0.1

1.2

1.9

(0.0%)

(0.2%)

(0.4%)

(0.4%)

279.4

164.6

60.3

Ավանդների և այլ փոխհատٳցٳﬓեր

Բնակարանային ապահովٳմ

Սոցիալական պաշտպանٳթյան
համակարգի բարեփոխٳﬓեր

Սոցիալական աջակցٳթյٳն
անաշխատٳնակٳթյան դեպքٳմ

Սոցիալական փաթեթների ապահովٳմ

Պարգևավճարներ և պատվովճարներ

Ժողովրդագրական վիճակի բարելավٳմ

Սոցիալական ապահովٳթյٳն

Անապահով սոցիալական խմբերին
աջակցٳթյٳն

Կենսաթոշակային ապահովٳթյٳն

0.0
-0.4

-0.7

-4.2

Սոցիալական պաշտպանٳթյան
ոլորտի զարգացման ծրագիր

-20.3

Հաշմանդամٳթյٳն ٳնեցող
անձանց աջակցٳթյٳն

0.0

13.9

Զբաղվածٳթյան ծրագիր

1.2

20.6

Խնամքի ծառայٳթյٳններ 18 տ.
բարձր տարիքի անձանց

0.2

28.2

Ընտանիքներին՝ կանանց և
երեխաներին աջակցٳթյٳն

12.7

Սոցիալական պաշտպանٳթյան ծրագրերի բյٳջեի 72.2 տոկոսը ٳղղվٳմ է «Կենսաթոշակային ապահովٳթյٳն»
ծրագրին: Հաջորդ խոշոր երեք ծրագրերն են՝ «Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցٳթյٳն», «Սոցիալական
ապահովٳթյٳն» և «Ժողովրդագրական վիճակի բարելավٳմ» ծրագրերը, որոնք կազմٳմ են սոցիալական
պաշտպանٳթյան բյٳջեի համապատասխանաբար 7.9; 5.3 և 3.7 տոկոսը:
2020թ. բյٳջետային ռեսٳրսների աճի տեսանկյٳնից կրկին առաջին դիրքٳմ է «Կենսաթոշակային
ապահովٳթյٳն» ծրագիրը, որին բաժին է ընկնٳմ սոցիալական պաշտպանٳթյան բյٳջեի աճի մոտ 82 տոկոսը
կամ մոտ 39.6 մլրդ դրամ: Արդյٳնքٳմ կենսաթոշակային ապահովման բյٳջեն աճել է 12.7 տոկոսով:
Ոլորտի հաջորդ կարևոր ٳղղٳթյٳններ են համարվել Ժողովրդագրական վիճակի բարելավٳմը, Սոցիալական
պաշտպանٳթյան համակարգի բարեփոխٳﬓերը և Բնակարանային ապահովٳմը: Համանٳն ծրագրերին ٳղղվել
է բյٳջեի աճի համապատասխանաբար 8.2; 6.3 և 6.1 տոկոսը:
Սոցիալական պաշտպանٳթյան բնագավառٳմ պետական քաղաքականٳթյան մշակման, ծրագրերի
համակարգման և մոնիտորինգի իրականացմանը կٳղղվի 5,546 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա ծախսերը զիջٳմ է
870 հազար դրամով:
27
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀؤؤՆ
Առողջապահٳթյան ոլորտի քաղաքականٳթյան հիմքٳմ դրված են.
բٳժօգնٳթյան տրամադրման հավասարٳթյան,
արդարٳթյան,
մատչելիٳթյան և
բժշկական օգնٳթյան որակի ապահովٳմը:

Քաղաքականٳթյան առաջնահերթٳթյٳններն են համարվٳմ հետևյալ ծառայٳթյٳնները՝

Առողջٳթյան առաջնային պահպանٳմ

Մոր և մանկան առողջապահٳթյٳն

Վերարտադրողական առողջٳթյան պահպանٳմ

Կառավարٳթյٳնը կարևորٳմ է `

Հիվանդٳթյٳնների կանխարգելման
ճանապարհով բնակչٳթյան առողջٳթյան
հիﬓական ցٳցանիշների բարելավٳմը

Մահացٳթյան ցٳցանիշների կրճատٳմը,
հանրապետٳթյան ամբողջ տարածքٳմ,
ժամանակակից բժշկական ծառայٳթյٳնները
հասանելի դարձնելը

Հանրապետٳթյٳնٳմ ٳռٳցքաբանական
ծառայٳթյٳնների շարٳնակական
բարելավٳմը
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ
1 և 2 տարեկան երեխաների ընդգրկվածٳթյٳնը բոլոր պատվաստٳﬓերٳմ կաճի.

99%
1 տարեկան՝

99%

92%

2 տարեկան՝

95%

Ոչ վարակիչ հիվանդٳթյٳնների սկրինինգային
ծրագրերٳմ ընդգրկվածٳթյٳնը կաճի.
Առանձին հիվանդٳթյٳններով դեղեր ստանալٳ
իրավٳնք ٳնեցող անձանց դեղերով
ապահովվածٳթյٳնը կաճի.
Պետական բյٳջեի ﬕջոցների հաշվին առողջٳթյան
ապահովագրٳթյٳն տրամադրված անձանց թիվը
կեռապատկվի`

70%
50%

95%

98%

100 000
մարդ

300 000
մարդ

Սոցիալապես անապահով և հատٳկ խմբերٳմ ընդգրկված շահառٳները
կկազﬔն հիվանդանոցային բժշկական օգնٳթյٳն ստացածների 20%-ը՝
նախորդ տարիների 18%-ի փոխարեն:
Մանկական (0-5 տարեկան) մահացٳթյան
մակարդակը 1,000 կենդանածնի հաշվով կկրճատվի`

10

Մայրական մահացٳթյան մակարդակը, 100,000
կենդանածնի հաշվով, կկրճատվի`

16.3

8.5
15

1
Կնվազեն կառավարելի վարակիչ հիվանդٳթյٳններով հիվանդացٳթյան և
մահացٳթյան մակարդակները. մահվան դեպքերի քանակը 100,000 բնակչի
հաշվով 7.94-ից կնվազի ﬕնչև 7.54:

Ոչ վարակիչ հիվանդٳթյٳններից մահվան դեպքերը կկրճատվեն: Մահվան դեպքերի
քանակը 100,000 բնակչի հաշվով կնվազի` Չարորակ նորագոյացٳթյٳնների դեպքٳմ
189.6 դեպքից ﬕնչև 183.9 դեպք, Շաքարային դիաբետի դեպքٳմ՝ 39.2 դեպքից ﬕնչև
38 դեպք, Արյան շրջանառٳթյան համակարգի հիվանդٳթյٳնների դեպքٳմ՝ 454.5
դեպքից ﬕնչև 440.9 դեպք:
Հանրապետٳթյٳնٳմ

3%-ով կնվազի ծխողների քանակը:

Կٳնենանք արդիականացված

4

բժշկական հաստատٳթյٳն՝

նախկին 2-ի փոխարեն:
1
Կառավարելի վարակիչ հիվանդٳթյٳններ - Պլանային պատվաuտٳﬓերի ﬕջոցով կանխարգելվող
վարակիչ հիվանդٳթյٳններն են` դիֆթերիա, կապٳյտ հազ, փայտացٳմ, կարմրٳկ, կարմրախտ,
համաճարակային պարոտիտ (խոզٳկ), պոլիոﬕելիտ, հեպատիտներ ցց և ց տٳբերկٳլոզ, հեմոֆիլٳսային Բ
տիպի վարակ, ռոտավիրٳսային, ﬔնինգակոկային, պնևմակոկային և մարդ ٳպապիլոմավիրٳսային
վարակներ, տٳլարեﬕա, սեզոնային գրիպ, որոնք ներառված են պատվաuտٳﬓերի ազգային oրացٳյցٳմ:

+2
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ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ؤՂՂؤؤՆՆԵՐԸ
Ամբٳլատոր-պոլիկլինիկական ծառայٳթյٳններին պետական բյٳջեից նախորդ
տարվա հաﬔմատ կٳղղվի 1,2 մլրդ դրամով ավել ﬕջոցներ և կկազﬕ 26,6 մլրդ դրամ:
Հավելյալ ﬕջոցներով կիրականացվեն`
14,000 աղջիկների սկրինինգներ,
վահանաձև գեղձի ԳՁՀ հորմոնների հետազոտٳթյٳններ,
բարձր ռիսկային շٳրջ 60,000 հղիների լրացٳցիչ նպատակային հետազոտٳթյٳններ,
14,000 ամٳսնական զٳյգի հավաստագրով ﬕնչ հղիٳթյան հետազոտٳթյٳններ։

+3 մլրդ դրամ
( 36.5%)

Պետական հոգածٳթյան տակ կվերցվի 0-18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնٳթյٳնը: Սա նշանակٳմ է, որ սկսած 2020թ. ﬕնչև 18 տարեկան բոլոր երեխաների բժշկական
օգնٳթյٳնը՝ ծառայٳթյٳնների հաստատված շրջանակներٳմ, իրականացվել ٳէ պետական
ﬕջոցներով՝ ի տարբերٳթյٳն նախորդ տարիների, երբ բժշկական նٳյն օգնٳթյան
ծառայٳթյٳններն անվճար էին ﬕայն ﬕնչև 7 տարեկանների համար: Երեխաների
բժշկական օգնٳթյան ծառայٳթյٳններին նախատեսվٳմ է ٳղղել 11,2 մլրդ դրամ` 3 մլրդ
դրամով ավել 2019թ. նախատեսվածից:

Մանկաբարձական բժշկական օգնٳթյան ծառայٳթյٳնների շրջանակը կընդլայնվի:
Ծննդաբերٳթյան, նախածննդյան և հետծննդյան բարդٳթյٳնների բٳժօգնٳթյան
նպատակով 2020-ին նախատեսվٳմ է նախորդ տարվա հաﬔմատ 3,965 դեպքով ավել
ծառայٳթյٳն մատٳցել` հասցնելով այդ ցٳցանիշը 53,400 դեպքի։ Այդ նպատակով
պետական բյٳջեից կٳղղվի 7,6 մլրդ դրամ` 594.6 մլն դրամով ավել նախորդ տարվա
հաﬔմատ:

+0.6 մլրդ դրամ
( 8.6%)

Կբարելավվի իմٳնականխարգելման ծրագիրը: 2020 թվականից նախատեսվٳմ է ներդնել
վեցավալենտ պատվաստանյٳթ: Նոր պատվաստանյٳթերի ներդրման նպատակով 1,0 մլրդ
դրամով կավելացվի ոլորտին ٳղղվող ֆինանսավորٳմը՝ կազﬔլով 3,3 մլրդ դրամ:
+1 մլրդ դրամ
( 43.5%)

Շտապ բժշկական օգնٳթյան (ՇԲՕ) բրիգադների թվաքանակը կաճի։ ՇԲՕ ծառայٳթյանը
կٳղղվի 1,0 մլրդ դրամով ավել ﬕջոցներ` նախորդ տարվա 3,3 մլրդ դրաﬕ հաﬔմատ: ՇԲՕ
ﬔկ բրիգադի օրական ﬕջին ծանրաբեռնվածٳթյٳնը 12 կանչից կաճի ﬕնչև 13 կանչ:
Երևանٳմ ՇԲՕ ծառայٳթյٳններ կմատٳցեն թվով 363, մարզերٳմ` 314 ՇԲՕ ծառայٳթյան
ﬔքենաներ: Ուղղաթիռով սանավիացիայի բժշկական օգնٳթյան ծառայٳթյٳնների
տևողٳթյٳնը նախորդ տարվա 153 ժաﬕց կաճի ﬕնչև 200 ժամ:

+1 մլրդ դրամ
( 30.3%)

Ծխել ٳդեմ պայքարի շրջանակներٳմ առնվազն ﬔկ բժշկական կազմակերպٳթյٳնٳմ
կներդրվի ծխախոտի օգտագործման դադարեցմանն ٳղղված աջակցٳթյան ծառայٳթյٳն
(թեժ գիծ): Կիրականացվեն նաև առողջ ապրելակերպի և ծխել ٳդեմ պայքարի հանրային
իրազեկման ﬕջոցառٳﬓեր: Այս նպատակներին կٳղղվի 100 մլն դրամ:
+100

մլն դրամ
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+8.2 մլրդ դրամ
( 75%)

Սոցիալապես անապահով և հատٳկ խմբերٳմ ընդգրկվածների բժշկական օգնٳթյան
ծառայٳթյٳններին կٳղվի 19,2 մլրդ դրամ` 2019թ. 11,0 մլրդ դրաﬕ դիմաց կամ 8.2 մլրդ
դրամով ավել, որը պայմանավորված է հիվանդանոցային մասնագիտացված,
մասնավորապես նորագٳյն և թանկարժեք տեխնոլոգիաներով մատٳցվող
ծառայٳթյٳնների շրջանակի ընդլայնմամբ: Միջինٳմ կմատٳցվեմ 184,492 հատ
ծառայٳթյٳններ՝ 104 հազար դրամ արժողٳթյամբ՝ նախորդ տարվա
համապատասխանաբար՝ 168,171 ծառայٳթյան և 65 հազար դրաﬕ դիմաց։

Զգալիորեն կաճի անպտٳղ զٳյգերին բٳժման ծառայٳթյٳնների տրամադրٳմը:
Սոցիալապես անապահով, բնակչٳթյան առանձին և հատٳկ խմբերٳմ ընդգրկված 1,206
անպտٳղ զٳյգերին կտրամդրվի 917,9 մլն դրամի բժշկական օգնٳթյٳն՝ նախորդ տարվա
210,0 մլն դրաﬕ դիմաց, ինչը շٳրջ 4 անգամ ավել է: Նախատեսվٳմ է անպտٳղ զٳյգերի
պատճառագիտٳթյան հետազոտٳմ և բٳժٳմ, ինչպես նաև՝ արհեստական սերﬓավորٳմ
և բեղﬓավորٳմ:

+
+0.9 մլրդ դրամ
( x 4)

Ստենդավորման՝ սրտի անհետաձգելի վիրահատٳթյٳնների իրականացմանը կٳղղվի 2,0
մլրդ դրամ, ինչը նշանակٳմ է, որ 2,667 հիվանդի կմատٳցվի կյանք փրկող սրտի
անհետաձգելի վիրահատական ծառայٳթյٳններ (ստենտավորٳմ):

Ուռٳցքաբանական ծառայٳթյٳնները կբարելավվեն: Ուռٳցքաբանական և
արյٳնաբանական հիվանդٳթյٳնների բժշկական օգնٳթյանը կٳղղվի 3,420.1 մլն դրամ`
2019-ի պետական բյٳջեով հաստատված 1,917.3 մլն դրաﬕ դիմաց: Կապահովվի
ٳռٳցքաբանական բժշկական օգնٳթյան ծառայٳթյٳնների շրջանակի ընդլայնٳմ:
Ուռٳցքաբանական և արյٳնաբանական հիվանդٳթյٳնների բժշկական օգնٳթյան գծով
օգտվել ٳդեպքերի թիվը կկազﬕ 20,760` 2019-ի հաﬔմատ աճելով 21, իսկ 2018-ի հաﬔմատ՝
84 տոկոսով: Կաճի նաև ﬕավոր ծառայٳթյան ﬕջին արժեքը՝ 112 հազար դրաﬕց ﬕնչև 165
հազար դրամ:

+1.5 մլրդ դրամ
( 78%)

Մեկնարկٳմ է «Կոլոռեկտալ քաղցկեղի սկրինինգ» նախաձեռնٳթյٳնը: Առողջٳթյան
առաջնային պահպանման 1 երկ ٳկազմակերպٳթյٳններٳմ պիլոտային կարգով
կիրականացվի 50-75 տարեկանների մոտ կոլոռեկտալ քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման
սկրինինգներ: Միջոցատմանը կٳղղվի 11.2 մլն դրամ: Հնարավոր կլինի գրանցել կոլեռեկտալ
քաղցկեղից մահացٳթյան ցٳցանիշների նվազٳմ, ինչպես նաև 5 տարվա ապրելիٳթյան
ցٳցանիշի բարելավٳմ:

Կիրականացվեն մարդ ٳօրգանների փոխպատվաստման ծառայٳթյٳններ:
Նախատեսվٳմ է 200.0 մլն դրամ ٳղղել մարդ ٳօրգանների, մասնավորապես` երիկաﬕ,
ինչպես նաև ոսկրածٳծի/ցողٳնային բջիջների փոխպատվաստման վիրահատٳթյٳններին: Պլանավորվٳմ է իրականացնել ոսկրածٳծի 15, իսկ այլ օրգանների՝ 25
փոխպատվաստٳﬓեր:

+

1

Առողջٳթյան առաջնային պահպանٳմ - Ամբٳլատոր-պոլիկլինիկական օղակٳմ ընդհանٳր բնٳյթի
արտահիվանդանոցային սպասարկման ծառայٳթյٳնների իրականացٳմ: Այն հիﬓականٳմ ներառٳմ է ընտանեկան
բժշկի և տեղամասային թերապևտի (մանկաբٳյժի) կողﬕց բնակչٳթյան առողջٳթյան պահպանման,
հիվանդٳթյٳնների կանխարգելման, բնակչٳթյան ﬕնչբժշկական օգնٳթյան և սպասարկման ծառայٳթյٳններ:
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Միջոցներ կٳղղվեն գլխٳղեղի սٳր և/կամ ենթասٳր իշեﬕկ կաթվածների
թրոմբոլիտիկ բٳժման և ﬔխանիկական թրոմբէկտոﬕա ծառայٳթյան զարգացմանը:

Դեղապահովման շրջանակը կընդլայնվի: Հիպոֆիզային գաճաճٳթյٳն ախտանիշ և վիրٳսային հեպատիտ Ց հիվանդٳթյٳներ ٳնեցողները կներառվեն անվճար և արտոնյալ
պայմաններով դեղորայք ստացողների ցանկٳմ: Բٳժօգնٳթյٳն ստացողներին և հատٳկ
խմբերٳմ ընդգրկված ֆիզիկական անձանց դեղորայքի տրամադրմանը կٳղղվի 3,190.8 մլն
դրամ՝ 2019-ի պետական բյٳջեով հաստատված 2,600.0 մլն դրաﬕ դիմաց՝ ապահովելով 14
հիվանդٳթյան և 242,886 շահառٳի ծածկٳյթ:

+0.6 մլրդ դրամ
( 23%)

Խրախٳսվٳմ է բժիշկների աշխատանքը մարզերٳմ: Տարվա ընթացքٳմ մարզեր
կգործٳղվեն 50 բժիշկներ՝ տեղերٳմ առաջացած բժիշկների պակասը
ժամանակավորապես լրացնել ٳնպատակով:

ՀԲ վարկային ﬕջոցներով (Ոչ վարակիչ հիվանդٳթյٳնների (ՈՎՀ) կանխարգելման և
վերահսկման վարկային ծրագիր՝ վարկային ﬕջոցներ՝ 1,158.5 մլն դրամ,
համաֆինանսավորٳմ՝ 217.1 մլն դրամ) կշարٳնակվեն ՀՀ բնակչٳթյան ռիսկային խմբերٳմ
ՈՎՀ սքրինինգային հետազոտٳթյٳններ, կիրականացվի Վայոց ձորի մարզի նոր
բժշկական կենտրոնի և Գեղարքٳնիքի մարզի Մարտٳն ٳբժշկական կենտրոնի նոր
շենքերի կառٳցٳմ:
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀؤԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
2020թ., մլրդ դրամ
(փակագծերٳմ՝ կշիռն ըդաﬔնը
առողջապահٳթյան ծրագրերի բյٳջեٳմ)

Աճը 2019թ. հաﬔմատ, %

46.8

21.7

3.6

20.4

(25.0%)

27.4
35.0
26.8
30.4
22.8

(18.8%)

2020
27.1

13.7
(12.7%)

-15.5

(25.0%)

14.6
11.0

5.8

0.3

(5.3%)

(0.3%)

4.3

0.5
(0.5%)

2.9

-60.6

(4.0%)

3.0
(2.8%)

3.3
(3.0%)

(2.6%)
Սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնٳթյٳն
Առողջٳթյան առաջնային պահպանٳմ
Մոր և մանկան առողջٳթյան պահպանٳմ
Ոչ վարակիչ հիվանդٳթյٳնների բժշկական օգնٳթյան ապահովٳմ
Հանրային առողջٳթյան պահպանٳմ
Շտապ բժշկական օգնٳթյٳն
Դեղապահովٳմ
Առողջապահٳթյան համակարգի արդիականացման և արդյٳնավետٳթյան բարձրացման ծրագիր
Վարակիչ հիվանդٳթյٳնների կանխարգելման ծրագիր
Դատաբժշկական և ախտաբանաանատոﬕական ծառայٳթյٳններ
Խորհրդատվական, մասնագիտական աջակցٳթյٳն և հետազոտٳթյٳններ
Ի լրٳﬓ՝ Առողջապահٳթյան ոլորտٳմ պետական քաղաքականٳթյան մշակման, ծրագրերի համակարգման և
մոնիտորինգի իրականացմանը կٳղղվի 991.9 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա ծախսերից ավելի է 21.5 մլն դրամով:
Առողջապահٳթյան ծրագրերի բյٳջեի ավելի քան 80 տոկոսն ٳղղվٳմ է ոլորտٳմ իրականացվող չորս աﬔնաﬔծ
ծրագրերին, դրանք են՝ «Սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնٳթյٳն»,
«Առողջٳթյան առաջնային պահպանٳմ», «Մոր և մանկան առողջٳթյան պահպանٳմ» և «Ոչ վարակիչ
հիվանդٳթյٳնների բժշկական օգնٳթյան ապահովٳմ» ծրագրերը:
2020թ. առողջապահٳթյան բյٳջեի աճի մոտ 44 տոկոսն ٳղղվել է «Սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի
անձանց բժշկական օգնٳթյٳն» ծրագրին, որը բյٳջեն նախորդ տարվա հաﬔմատٳթյամբ աճել է 46.8 տոկոսով:
Հաջորդ երկ ٳկարևոր ٳղղٳթյٳնները, որոնց ٳղղվել է առողջապահٳթյան բյٳջեի աճի 22.2 և 18.0 տոկոսը
դրանք համապատասխանաբար Մոր և մանկան առողջٳթյան պահպանٳմ և Ոչ վարակիչ հիվանդٳթյٳնների
բժշկական օգնٳթյան ապահովٳմ ծրագրեր են:
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ԿՐԹؤؤՆ ԵՎ ԳԻՏؤؤՆ
Կրթٳթյան ոլորտٳմ կշարٳնակվեն հիﬓական բարեփոխٳմները, որոնց նպատակն է՝
Կրթٳթյան որակի բարձրացٳմը,
Բնակչٳթյան բոլոր խավերի համար որակյալ կրթٳթյան մատչելիٳթյան ապահովٳմը,
Համակարգի արդյٳնավետٳթյան շարٳնակական բարձրացٳմը:

ԿԱՌԱՎԱՐؤؤՆԸ ՄԺԾԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾؤՄ ԿԱՐԵՎՈՐؤՄ Է`
Ժամանակակից ٳսٳﬓական
ﬕջավայրի ստեղծٳմը

Ուսٳցման կազմակերպման
նոր մոդելների ներդրٳմը

Կրթٳթյան ընդգրկման
բարելավٳմը

Համընդհանٳր
ներառական
կրթٳթյան համակարգի
ներդրٳմը

Կրթٳթյան
վերջնարդյٳնքների
բարելավٳﬓ ըստ
ներպետական
և ﬕջազգային ցٳցիչների

Ուսٳցիչների որակավորման
և եկամٳտների բարձրացٳմը
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ (2022թ.)
Պարտադիր կրթٳթյան բոլոր երեք մակարդակներٳմ ընդգրկվածٳթյٳնն առկա
առավելագٳյն 91.3%-ից կաճի և 2021թ. կկազﬕ 99%:
Արտադպրոցական դաստիարակٳթյան ծրագրերٳմ 6-18 տարեկան երեխաների
ընդգրկվածٳթյٳնը ﬕնչև 2022թ. կգրանցի կրկնակի աճ՝

10%

Ընդաﬔնը

5%

Գյٳղական բնակավայրեր

5.1%

2.5%

Միջազգային գիտական ﬕջոցառٳﬓերٳմ և համաժողոﬖերٳմ ներկայացված
գիտական հետազոտٳթյٳնների քանակը ﬕնչև 2022թ. կաճի ﬔկ քառորդով:
Բոլոր դպրոցներٳմ աշակերտների համար կապահովվի դպրոցական սնٳնդ (2023թ.):
Միջազգային համաթվերٳմ կապահովենք կրթٳթյան համակարգի
որակի և տարրական կրթٳթյան որակի գնահատականների 1 2
առաջընթաց (1-7 բալային համակարգ):

Կրթական համակարգ
3

4

5

6

7

Տարրական կրթٳթյٳն

Կբարելավվեն պետական ﬕասնական քննٳթյٳնների արդյٳնքները. Հայոց լեզ ٳև Հայ
գրականٳթյٳն, Մաթեմատիկա առարկաներից ﬕջինացված գնահատականը 2021թ.
կկազﬕ 15 ﬕավոր (1-20 բալային համակարգٳմ):
Ազգային և ﬕջազգային ստٳգատեսներٳմ (TIMSS) կարձանագրվի Մաթեմատիկայի և
Բնագիտական առարկաների արդյٳնքների առաջընթաց ﬕնչև 500 ﬕավոր:
2023թ. դրٳթյամբ կամավոր ատեստավորմանը մասնակցած
հանրակրթական դպրոցի ٳսٳցիչների թիվը կկազﬕ 45%:

45%

Հանրապետٳթյան բոլոր դպրոցները 2021թ. հարմարեցված
կլինեն հաշմանդամٳթյٳն ٳնեցող աշակերտներին:
Առանձնահատٳկ կարիք ٳնեցող երեխաները ամբողջٳթյամբ կընդգրկվեն
հանրակրթական դպրոցներٳմ (2021թ):
Նախնական և ﬕջին մասնագիտական կրթٳթյան ընդգրկٳմը 24.8%-ից կաճի և 2022թ.
կկազﬕ 27%:
Ուսման վարձավճարի լրիվ փոխհատٳցմամբ սովորող ٳսանողների կշիռը
բարձրագٳյն կրթٳթյٳն ստացողների ﬔջ 18%-ից կաճի և 2022թ. կկազﬕ 24%:
Խոցելի, սոցիալապես անապահով և սահմանաﬔրձ համայնքների ընտանիքների
ٳսանողների տեսակարար կշիռը կաճի 4.1%-ից և 2022թ. կկազﬕ 5%:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆՔ ՀԱՍՆԵԼ ؤՎԵՐՈՆՇՅԱԼ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐԻՆ

+ 5,9 մլրդ դրամ
( 10%)

Մանկավարժների աշխատավարձը կաճի 10 տոկոսով: Աստիճանաբար կբարձրացվի
ٳսٳցիչների աշխատավարձը` ﬕջին ժամկետ հատվածٳմ այն հասցնելով ﬔկ շնչի հաշվով
ՀՆԱ-ի մակարդակին։ ՀՀ 2020 թվականի պետական բյٳջեի նախագծով մանկավարժների
աշխատավարձի ֆոնդը կաճի 9,382.1 մլն դրամով, որից 5,861.3 մլն դրամը՝
աշխատավարձերի բարձրացման գծով աճն է:

Կավելանան երեխաներին սննդով ապահովող հաստատٳթյٳնները: 2020 թվականին
սննդով կապահովվեն ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի, Շիրակի, Սյٳնիքի, Վայոց ձորի,
Տավٳշի մարզերի, սեպտեմբերից՝ նաև Գեղարքٳնիքի մարզի պետական հանրակրթական
դպրոցների տարրական դասարաններٳմ և նախակրթարաններٳմ ընդգրկված, շٳրջ 65.9
հազար երեխաներ: Երեխաների սննդով ապահովման գծով նախատեսվել է 1,662.9 մլն
դրամ` 2019 թվականի 1,121.9 մլն դրաﬕ դիմաց:

0.7 մլրդ դրամ
(

90%)

+ 1,7 մլրդ դրամ
( 48%)

Խրախٳսվٳմ է դպրոցներٳմ STEM կրթٳթյան և ռոբոտատեխնիկայի զարգացման
ապահովٳմը: Հատկացٳﬓերը կկազﬔն 671.7 մլն դրամ՝ 2019 թվականի 352.2 մլն դրաﬕ
դիմաց: Ծախսերը նախատեսվել են ռոբոտաշինٳթյան 30 խմբակների և ինժեներական
676 լաբորատորիաների խմբակավարների վարձատրٳթյան գծով, 2019 թվականի՝
համապատասխանաբար 74 խմբակների և ինժեներական 348 լաբորատորիաների
դիմաց:

Հեռավոր, սահմանաﬔրձ, լեռնային և բարձր լեռնային բնակավայրերը մանկավարժական կադրերով համալրել ٳխնդիրը կարևորվٳմ է: Հանրակրթական
դպրոցների մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային
ծախսերի փոխհատٳցմանը կٳղղվի շٳրջ 276.0 մլն դրամ՝ 2019 թվականի 79.1 մլն դրաﬕ
դիմաց:

0.3 մլրդ դրամ
(

x3.5)

Միջազգային օլիմպիադայի նախապատրաստٳմ: 2022 թվականին նախատեսվٳմ է
ՀՀ-ٳմ անցկացնել կենսաբանٳթյան ﬕջազգային օլիմպիադա, որի
նախապատրաստման աշխատանքները կսկսվեն 2020-ից և այդ նպատակին կٳղղվի
24.9 մլն դրամ:

Կﬔկնարկի մանկավարժներին պարգևատրման նոր նախաձեռնٳթյٳն: «Ուսٳցչի
օրվա» առթիվ հանրակրթական ٳսٳﬓական հաստատٳթյٳնների մանկավարժների
պարգևատրٳﬓերին կٳղղվի 22.0 մլն դրամ:
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Նախադպրոցական այլընտրանքային ծախսաարդյٳնավետ մոդելների ներդրٳմ. Այս
նախաձեռնٳթյանը կհատկացվի 154.9 մլն դրամ ծախս, ինչը կٳղղվի այլընտրանքային, քիչ
ծախսատար, կեսօրյա նախադպրոցական կրթական ծառայٳթյٳնների տարբեր մոդելների
ներդրմանը: Ծրագիրը կլٳծի գյٳղական համայնքների փոքրաթիվ դպրոցների
արդյٳնավետ կառավարման խնդիրը, հնարավորٳթյٳններ կստեղծի գյٳղական
համայնքի փոքրաթիվ դպրոցները վերածել կրթամշակٳթային կենտրոնների:

Հանրապետٳթյան դպրոցներից յٳրաքանչյٳրը կապահովվի 5-6 անٳն հանրամատչելի գրականٳթյամբ: «Գրադարանային ֆոնդի համալրٳմ» ﬕջոցառման գծով
2020 թվականին կհատկացվի 88.0 մլն դրամ կամ մոտ երկ ٳանգամ ավել նախորդ
տարվա մակարդակից:

Դպրոցահասակների համար կﬔկնարկեն ﬕ շարք նոր ﬕջոցառٳﬓեր:
Մասնավորապես՝ «Քո արվեստը դպրոցٳմ», «Դասական երաժշտٳթյٳն «Դաս A»»,
«Գիﬓազիադա» համաշխարհային խաղերի մասնակցٳթյٳն», «Քո գիտٳթյٳնը
դպրոցٳմ», «ՀՀ հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ٳսٳﬓական
հաստատٳթյٳնների 11-րդ դասարանների աշակերտների ռազմամարզական ճամբարի
կազմակերպٳմ»:

Ապահով դպրոց: Կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավմանը 2020
թվականին նախատեսվել է ٳղղել 637.3 մլն դրամ, իսկ փոքրաքանակ երեխաներով
համալրված հանրակրթական դպրոցների մոդٳլային շենքերի կառٳցմանը՝ 1,000.0
մլն դրամ:

2.5 մլրդ դրամ
(

55%)

Համընդհանٳր ներառական կրթٳթյան համակարգի ներդրմանը նախատեսվել է
2,469.9 մլն դրամ՝ 2019 թվականի 1,590.5 մլն դրաﬕ դիմաց: Կիրականացվեն
հանրակրթական դպրոցների ٳսٳցիչների և ٳսٳցչի օգնականների ներառական
դասավանդման հմտٳթյٳնների զարգացման ﬕջոցառٳﬓեր: ԱՄՆ ՄԶԳ «Ներառական
կրթٳթյան համակարգի ներդրٳմ» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներٳմ
կիրականացվեն առնվազն 100 հանրակրթական դպրոցների փոքրածավալ վերանորոգٳﬓեր, ներառյալ՝ թեքահարթակներ, հասանելի սանհանգٳյցներ, ռեսٳրս
սենյակներ, 5 մանկավարժահոգեբանական աջակցٳթյան կենտրոնների փոքրածավալ
վերանորոգٳմ (դրամաշնորհային ﬕջոցներ` 190.6 մլն դրամ, ՀՀ համաֆինանսավորٳմ`
13.1 մլն դրամ):

ՀԲ վարկային ﬕջոցներով («Կրթٳթյան բարելավٳմ» վարկային ծրագիր, վարկային
ﬕջոցներ՝ 3,036.6 մլն դրամ, համաֆինանսավորٳմ՝ 954.1 մլն դրամ) կշարٳնակվի
հանրակրթٳթյան ոլորտի բարելավٳմը՝ ﬕջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի
զարգացման, հիﬓական կրթական կազմակերպٳթյٳնների կարողٳթյٳնների և
կրթٳթյան որակի բարելավման, մասնագիտական կրթٳթյան ٳղղٳթյամբ
նորարարٳթյٳնների խթանման ﬕջոցով:
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+ 2.2 մլրդ դրամ
( 22%)

Կաճեն նախնական և ﬕջին մասնագիտական կրթٳթյٳն ստացողները: Ուսանողների
կրթաթոշակների և ٳսանողական նպաստների տրամադրմանը կٳղվի 12,409.3 մլն
դրամ՝ 2019 թվականի 10,157.3 մլն դրաﬕ դիմաց: Սովորողների թիվը կաճի 6,600-ով:

Ուսٳﬓական վարկերի տոկոսավճարների փոխհատٳցٳﬓերը կավելանան: Այս
ٳղղٳթյամբ կառավարٳթյٳնը կծախսի մոտ 97 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա
հաﬔմատٳթյամբ ավել է 42.5 մլն դրամով: Շահառٳների թիվը 1,750 ٳսանողից կաճի
ﬕնչև 3,000 ٳսանող:

$
10 ٳսանող

%
3,000 ٳսանող

Միջազգային վարկանշավորման ցանկերٳմ ընդգրկված ԲؤՀ-երٳմ սովորող
ٳսանողներին աջակցٳթյան ծավալները կաճեն: Մեկ ٳսանողի հաշվով ﬕջինٳմ
կտրամադրվի 30.0 մլն դրամ՝ նախորդ տարվա 9.5 մլն դրաﬕ դիմաց: Շահառٳների թիվը
չի փոխվի, կֆինանսավորվեն թվով 10 ٳսանողներ:

Կավելանա գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտٳթյٳնների ֆինանսավորٳմը:
Գիտական և գիտատեխնիկական պայմանագրային (թեմատիկ) հետազոտٳթյٳններին
նախատեսվել է ٳղղել 2,300.3 մլն դրամ՝ 2019 թվականի 1,677.0 մլն դրաﬕ դիմաց:
Պետական աջակցٳթյٳն կտրամադրվի ﬕջազգային ճանաչٳմ ٳնեցող գիտական խմբի
ղեկավարներին, նոր ստեղծված հետդոկտորական ծրագրերին, ﬕջազգային
հետազոտٳթյٳններին և ﬕջազգային հետազոտٳթյٳններ իրականացնող խմբերին:

2.3 մլրդ դրամ
(

37%)

«Համահայկական և համապետական կրթական խորհրդաժողովի» կազմակերպմանը
և անցկացմանը կٳղղվի 28.9 մլն դրամ:

Օտարերկրյա պետٳթյٳններٳմ հայերենի և հայագիտական առարկաների
դասավանդման համար կծախսվի 82.1 մլն դրամ՝ 2019 թվականի 24.3 մլն դրաﬕ դիմաց:
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ԿՐԹؤԱՆ ԵՎ ԳԻՏؤԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
2020թ., մլրդ դրամ (փակագծերٳմ՝ կշիռը՝ ընդաﬔնը կրթٳթյան և գիտٳթյան ծրագրերի բյٳջեٳմ)

1

2

99.9
(64.1%)

Գիտական և գիտատեխնիկական
հետազոտٳթյٳնների ծրագիր

Հանրակրթٳթյան ծրագիր

4

3

14.3
(9.2%)

12.6
(8.1%)
Նախնական (արհեստագործական)
և ﬕջին մասնագիտական կրթٳթյٳն

5

6
4.5
(2.9%)

7.2
(4.6%)

12.6
(8.1%)
Բարձրագٳյն և հետբٳհական
մասնագիտական կրթٳթյան ծրագիր

Արտադպրոցական
դաստիարակٳթյան ծրագիր

Կրթٳթյան որակի
ապահովٳմ

8

7

9

2.5
(1.6%)

1.7
(1.1%)

0.5
(0.3%)
Կրٳթյան, մշակٳթի և սպորտի
ոլորտներٳմ ﬕջազգային և սփյٳռքի
հետ համագործակցٳթյան զարգացٳմ

Ապահով դպրոց

Համընդհանٳր ներառական
կրթٳթյան համակարգի ներդրٳմ

Աճը 2019թ. հաﬔմատ, %
100.0

55.3
45.9
22.0

14.4

10.0

8.2
-0.7
-27.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Կրթٳթյան, գիտٳթյան, մշակٳյթի և սպորտի ոլորտٳմ պետական քաղաքականٳթյան մշակման,
ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի իրականացմանը կٳղղվի 1,857,385.0 մլն դրամ, որը նախորդ
տարվա ծախսերը զիջٳմ է 105.3 մլն դրամով:
Կրթٳթյան և գիտٳթյան ծրագրերի բյٳջեի 64.1 տոկոսը բաժին է ընկնٳմ Հանրակրթٳթյան ծրագրին:
Հաջորդٳմ են «Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտٳթյٳններ», «Նախնական
(արհեստագործական) և ﬕջին մասնագիտական կրթٳթյٳն», «Բարձրագٳյն և հետբٳհական
մասնագիտական կրթٳթյٳն» ծրագրերը:
2020թ. Կրթٳթյան և գիտٳթյան ծրագրերի բյٳջեի աճի մոտ 82 տոկոսն ٳղղվել է «Հանրակրթٳթյան
ծրագրին», որի բյٳջեն նախորդ տարվա հաﬔմատٳթյամբ աճել է 14.4 տոկոսով և կազﬔլ 99,854.7 մլն
դրամ:
Ոլորտի աﬔնաﬔծ աճ արձանագրած ծրագրերն են «Համընդհանٳր ներառական կրթٳթյան համակարգի
ներդրٳմ» և «Ապահով դպրոց» ծրագրերը:
ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԲՅՈՒՋԵ 2020

39

ՄՇԱԿؤՅԹ, ՍՊՈՐՏ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴؤؤՆ
Կառավարٳթյան մշակٳթային քաղաքականٳթյٳնն ٳղղված է՝
պատմամշակٳթային ժառանգٳթյան պահպանմանը և
հանրահռչակմանը,
մշակٳթային կյանքին հանրային լայն մասնակցٳթյան ապահովմանը,
մշակٳթային լայն քարոզչٳթյան իրականացմանը և մշակٳթային
հաստատٳթյٳններ քաղաքացիների հոսքի քաջալերմանը:

Սպորտի բնագավառٳմ Կառավարٳթյٳնը նպատակ է հետապնդٳմ
նպաստել մարզիկների համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը,
մարզական ենթակառٳցվածքների շարٳնակական զարգացմանը,
մանկապատանեկան սպորտի զարգացմանը:

Երիտասարդٳթյան բնագավառٳմ Կառավարٳթյٳնը նպատակ է հետապնդٳմ
ակտիվացնել հասարակական կյանքٳմ երիտասարդների մասնակցٳթյٳնը,
ﬔծացնել երիտասարդների զբաղվածٳթյան հնարավորٳթյٳնները,
աջակցել երիտասարդ ընտանիքներին:
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ
2020թ. կարտադրվեն թվով 20 նոր կինոնկարներ:

2021թ. նախորդող երեք տարիների ընթացքٳմ արտադրված
կինոնկարներից 5-ը կմասնակցեն ﬕջազգային կինոփառատոնների:
Հայաստանٳմ կկազմակերպվեն 6 ﬕջազգային կինոփառատոններ:
2022թ. արվեստի ոլորտٳմ իրականացվող նախագծերը կավելանան
10-ով (50-ից 60), ﬕջազգային նախագծերին մասնակից արվեստագետների
թիվը կաճի 20-ով (30-ից 50),իսկ մասնակից խբերի թիվը՝ 7-ով (18-ից 25):
2021թ. հանրապետٳթյٳնٳմ իրականացվող ﬕջազգային նախագծերը
կավելանան 5-ով (23-ից 28):

+5

2020թ. կիրականացվի թանգարանային հավաքածٳների և ոչ նյٳթական
ժառանգٳթյան ﬕջազգայնացման 8 նախագիծ:
Համայնքների ընդգրկվածٳթյٳն մշակٳթային ﬕջոցառٳﬓերին 2020թ.
կկազﬕ 30%՝ ներկա 20%-ի դիմաց:

20%

30%

Հանրապետٳթյٳնٳմ ազգային, փողային և լարային նվագարանների տարածման
մակադակը կաճի. 2023թ. նշված գործիքներին տիրապետող երախաների կշիռը
ընդաﬔնը երաժշտական կրթٳթյٳն ստացող երեխաների ﬔջ կհասնի ﬕնչև
44%-ի՝ ներկա 34%-ի պայմաններٳմ:
Արխիվային տեղեկٳթյٳնների էլեկտրոնային շտեմարանի կընդլայնվի՝
155,000-ից ﬕնչև 230,000 գործ:

2,073
Մասնակցٳթյٳնը ﬕջազգային մարզական ﬕջոցառٳﬓերին
2,010
կաճի՝ 2,010 մասնակցից ﬕնչև 2,073 մասնակցի: Նվաճٳﬓերի
թիվը ևս կաճի՝ նվաճված ﬔդալների քանակը 203-ից կհասնի 215-ի: 1 203

215

Մասսայական սպորտային ﬕջոցառٳﬓերին մասնակից ՀՀ և ԱՀ համայնքների
քանակը կաճի 2%-ով և կկազﬕ 82%:
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ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ؤՂՂؤؤՆՆԵՐԸ
Հայաստանٳմ կկազմակերպվեն ﬕջազգային նոր կինոփառատոններ: Նախատեսվٳմ
է, որ տարվա ընթացքٳմ կկազմակերպվեն թվով 8 ﬕջազգային կինոփառատոններ՝
նախորդ տարվա 5 փառատոնի դիմաց: Այս կապակցٳթյամբ կինեմատոգրաֆիայի
ծրագրին կհատկացվի 842.0 մլն դրամ՝ 2019 թվականի բյٳջեով նախատեսված 815.2 մլն
դրաﬕ դիմաց:

9.8 մլն դրամ

842.0 մլն դրամ

Տեսողٳթյան խնդիրներով հաշմանդամٳթյٳն ٳնեցող անձանց կմատٳցվեն
գրահրատարակչական նոր ծառայٳթյٳններ: Գրահրատարակչٳթյան և գրադարանների
ծրագրով նախատեսվٳմ է Բրայլյան տառատեսակով գրքերի տպագրٳթյٳն, տետրերի
պատրաստٳմ և Խոսող գրքերի» ձայնագրٳթյան ծառայٳթյٳններ, որոնց կٳղղվի
9.8 մլն դրամ:

Հաﬔրգային ծրագրեր, թատերարվեստի, օպերային և բալետի ներկայացٳﬓեր:
Երաժշտական, պարային, հաﬔրգային կազմակերպٳթյٳնների գործٳնեٳթյան
ապահովմանը և հաﬔրգային ծրագրերի իրականացմանը, նաև թատերարվեստի,
օպերային և բալետի ներկայացٳﬓերին ٳղղվող ֆինանսավորման ծավալները կաճեն:
Նվագախմբերի և պետական ազգային ակադեﬕական երգչախմբի աշխատողներին
կտրամադրվեն 700.0 մլն դրամ լրավճարներ:

+700.0 մլն դրամ

Կիրականացվեն թատրոնների շենքերի վերանորոգٳﬓեր: Թատրոնների մասնաշենքերի
հիﬓանորոգٳﬓերի, ջեռٳցման համակարգերի իրականացման, ներքին հարդարٳﬓերի,
տարածքի բարեկարգٳﬓերի և նախագծٳﬓերի իրականացմանը կٳղղվի 307.3 մլն դրամ,
որը նախորդ տարվա մակարդակը գերազանցٳմ է գրեթե 7 անգամ:
307.3 մլն դրամ
( x7)

Աշխարհի չեմպիոնների պատվովճարները կաճեն: Աշխարհի չեմպիոններին
պատվովճարի հատկացٳﬓերին ٳղղվող ծախսերը կաճեն 70.4 մլն դրամով: Ծախսերի
աճը կապված է ինչպես պատվովճար ստացող չեմպիոնների ցանկٳմ նոր շահառٳների
ընդգրկման, այնպես էլ պատվովճարի չափի ավելացման հետ: Աշխարհի չեմպիոնների
պատվովճարը նախկին 55 հազարի փոխարեն դարձել է 100 հազար դրամ, օլիմպիական
չեմպիոններինը՝ 100 հազարից՝ 200 հազար, նոր շահառٳներ են օլիմպիական խաղերի
մրցանակակիրները, շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի հաղթողները:

Ադապտիվ սպորտին առնչվող ծառայٳթյٳնների ծախսերը կաճեն: 2020-ին Խٳլերի
ձյٳդոյի աշխարհի առաջնٳթյանը, Խٳլերի ըմբշամարտի աշխարհի առաջնٳթյանը և
Պարափաٳերլիֆտինգի աշխարհի գավաթին Հայաստանի մարզական պատվիրակٳթյան
մասնակցٳթյան ապահովմանը կٳղղվի 14.4 մլն դրամ: 2020 թվականի Տոկիոյի
պարալիմպիկ խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակٳթյան մասնակցٳթյանը
կٳղղվի 6.4 մլն դրամ: Միջոցառٳմը նոր նախաձեռնٳթյٳն է:
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Կաճեն «Երիտասարդٳթյան» ծրագրին ٳղղվող ﬕջոցները: Ծրագրին կٳղղվի 1,533.3
մլն դրամ՝ 2019 թվականի 978.2 մլն դրաﬕ դիմաց: Ծախսերի 555.1 մլն դրամով աճը
պայմանավորված է մատչելի բնակարանների ձեռքբերման նպատակով հիպոթեքային
վարկեր վերցնող շահառ ٳերիտասարդ ընտանիքների թվի ավելացմամբ:
1.5

մլրդ դրամ

( 57%)

Բնակարանների ձեռքբերմանն ٳղղվող երիտասարդ ընտանիքների
աջակցٳթյանը կٳղղվի մոտ 2 անգամ ավել ﬕջոցներ։ «Երիտասարդ ընտանիքին
մատչելի բնակարան» պետական նպատակային ծրագրի հատկացٳﬓերը կկազﬔն
1,220 մլն դրամ։ Միջոցները նախատեսված են երիտասարդ ընտանիքների
հիպոթեքային վարկերի տոկոսադրٳյքների սٳպսիդավորմանը։ Ծրագրից կարող են
օգտվել առնվազն 5,640 երիտասարդ ընտանիքներ:

65%

5,640 ընտանիք

Համայնքների մշակٳթային հաստատٳթյٳնների ֆինանսավորման ծավալները
կրճատվել են: Նվազել են համայնքներին մշակٳթային հաստատٳթյٳնների շենքային
պայմանների բարելավմանն ٳղղված ծախսերը 177.5 մլն դրամով: Մարզերի մշակٳթային
զարգացման ծրագրի բյٳջեն կրճատվել է 65 տոկոսով և կազմٳմ է 95.8 մլն դրամ:

Համայնքների սպորտային հաստատٳթյٳնների շենքային պայմանները
կբարելավվեն: Այս նպատակին կٳղղվի 2 մլրդ դրամ:

2 մլրդ դրամ
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ՄՇԱԿؤՅԹԻ, ՍՊՈՐՏԻ և ԵՐԻՏԱՍԱՐԴؤԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

2020թ., մլրդ դրամ (փակագծերٳմ՝ աճը 2019թ. հաﬔմատ)
Մշակٳյթ

Սպորտ և երիտասարդٳթյٳն

2.2
( 217.9%)

2.9

9.1

( 4.7%)

( 11.8%)

2.3
( 4.0%)

1.8

( 2.0%)

1.5
( 56.6%)

0.8

0.1
( 64.6%)

0.6

0.7

( 3.3%)

( 0.8%) (0.0%)
Արվեստների ծրագիր

Մեծ նվաճٳﬓերի սպորտ

Մշակٳթային ժառանգٳթյան ծրագիր

Մասսայական սպորտ

Գրահրատարակչٳթյան և գրադարանների ծրագիր

Երիտասարդٳթյան ծրագիր

Կինեմատոգրաֆիայի ծրագիր
Մշակٳթային և գեղագիտական դաստիրակٳթյան ծրագիր
Ազգային արխիվի ծրագիր
Մարզերի մշակٳթային զարգացման ծրագիր

Մշակٳյթի ծրագրերի բյٳջեի 56.7 տոկոսը բաժին է ընկնٳմ Արվեստների ծրագրին: Հաջորդٳմ են
«Մշակٳթային ժառանգٳթյան ծրագիրը» և «Գրահրատարակչٳթյան և գրադարանների ծրագիրը»:
Արվեստների ծրագիրն առաջին դիրքٳմ է նաև ֆինանսավորման ծավալների աճի առٳմով, վերջինիս ٳղղվող
ﬕջոցները նախորդ տարվա ծավալները կգերազանցեն մոտ 1 մլրդ դրամով, աճը կկազﬕ 11.8 տոկոս:

Սպորտի և երիտասարդٳթյան ոլորտٳմ իրականացվٳմ են թվով երեք ծրագրեր, որոնց բյٳջեի 38.4 տոկոսը
բաժին է ընկնٳմ «Մեծ նվաճٳﬓերի սպորտ» ծրագրին: Աճի տեսանկյٳնից առանձնանٳմ է «Մասսայական
սպորտ» ծրագիրը, որին ٳղղվող ֆինանսական ռեսٳրսները ավելացել են ավելի քան երեք անգամ:
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ՄԻԳՐԱՑԻԱ
Միգրացիոն ոլորտի զարգացման նպատակով կառավարٳթյٳնը նախատեսٳմ է՝
ՀՀ-ٳմ փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած
անձանց, նաև երկարաժամկետ ﬕգրանտների ինտեգրման
գործողٳթյٳնների իրականացٳմ,

Օտարերկրյա պետٳթյٳններից վերադառնալٳ
ցանկٳթյٳն ٳնեցող ՀՀ քաղաքացիներին
խորհրդատվٳթյան տրամադրٳմ և
ինտեգրման աջակցٳթյٳն,

ՌԴ մٳտքի արգելք ٳնեցող ՀՀ քաղաքացիների մٳտքի արգելքի
վերացման նպատակով աշխատանքների իրականացٳմ,

Միջազգային պաշտպանٳթյան կարիք ٳնեցող օտարերկրյա
քաղաքացիներին և քաղաքացիٳթյٳն չٳնեցող անձանց ՀՀٳմ ապաստանի տրամադրման ٳղղٳթյամբ աշխատանքների
իրականացٳմ։

ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ
ՀՀ-ٳմ ապաստան հայցող և փախստական ճանաչված անձանց ինտեգրման ինդեքսը
չի փոխվի և տարեվերջին կկազﬕ 20%:
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ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ؤՂՂؤؤՆՆԵՐԸ
2,270 մլն

84.4 մլն
2019թ. 2020թ.

Կտրٳկ կաճեն փախստականների ինտեգրմանն ٳղղված ﬕջոցները:
2019թ. 84.4 մլն դրաﬕ դիմաց 2020թ. այս հատկացٳﬓերը կկազﬔն 2,270 մլն դրամ:

Կﬔկնարկի 1988-1992 թվականներին բռնագաղթված և ՀՀ ապաստանած փախստական
ընտանիքների բնակարանային ապահովման նոր քաղաքականٳթյٳն: Ի լրٳﬓ
ապաստան հայցողներին դրամական փոքրածավալ օգնٳթյան տրամադրման, փախստական
ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց բնակարանների վարձակալٳթյան ծախսերի
փոխհատٳցման, ինչպես նաև խորհրդատվական և քաղաքացիական կողﬓերոշման
վերապատրաստٳﬓերի ծառայٳթյٳնների, նշված շահառ ٳընտանիքների բնակարանային
ապահովման աջակցٳթյանը կٳղղվի 2,169.7 մլն դրամ:

2.2

մլրդ դրամ

ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌؤՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
Աջակցٳթյٳն փախստականների
ինտեգրմանը

2,270.0
մլն դրամ

Միգրացիոն բնագավառٳմ
պետական քաղաքականٳթյան
մշակٳմ և իրականացٳմ

27 անգամ

194.5
մլն դրամ

84.4
մլն դրամ

-4.0%
186.7
մլն դրամ

2020թ.
2019թ.

2019թ.
2020թ.
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ՀԵՌؤՍՏԱՏԵՍؤؤՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈ
Բնագավառին ٳղղված հատկացٳﬓերը նպատակ ٳնեն ապահովել ՝
Տեղեկատվական, քաղաքական, տնտեսական, կրթական, մշակٳթային,
մանկապատանեկան, գիտական, հայոց լեզվի և պատմٳթյան, մարզական,
ժամանցային և հանրٳթյան համար կարևոր  ٳնշանակալից այլ
տեղեկատվական բնٳյթի հաղորդٳﬓերի բազմազանٳթյٳն,
Հեռٳստառադիոծրագրերի հեռարձակման ոլորտٳմ
օրինախախտٳﬓերի նվազեցٳմ:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ

Հանրային հեռٳստաընկերٳթյան Առաջին և Միջազգային ալիքներով
օրիգինալ (նոր) հաղորդٳﬓերի կշիռը հեռարձակվող հաղորդٳﬓերի
ընդհանٳր եթերաժամանակի ﬔջ հասցնել 48-52%՝ առկա 45-50%
պայմաններٳմ:

Հանրային ռադիոընկերٳթյան Առաջին ծրագրի եթերٳմ օրիգինալ
(նոր) հաղորդٳﬓերի կշիռը հեռարձակվող հաղորդٳﬓերի
ընդհանٳր եթերաժամանակի ﬔջ հասցնել 45-48%՝ առկա 42-45%
պայմաններٳմ:

1

Ապահովել հանրային գոհٳնակٳթյան գնահատականի
մակարդակ (1-10 բալային համակարգٳմ):

¹Մսնագիտացված հասարակական կազմակերպٳթյٳնների, լրատվաﬕջոցների և
մշակٳթային կազմակերպٳթյٳնների շրջանٳմ անցկացված գնահատٳﬓերի հիման վրա:

7-10 ﬕավոր
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ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ؤՂՂؤؤՆՆԵՐԸ
Ռադիո և հեռٳստահաղորդٳﬓերի հեռարձակٳմ ծրագրն կٳղղվի 7,520 մլն դրամ՝ նախորդ
տարվա մակարդակից ավել է 1.2 տոկոսով: Հանրային հեռٳստառադիոընկերٳթյան
կառավարման, համակարգման և մոնիտորինգի ծառայٳթյٳններին կٳղղվի 146.9 մլն
դրամ՝ նախորդ տարվա մակարդակից 2.3 տոկոսով պակաս:

146.9 մլն դրամ

6,056.6 մլն դրամ կٳղղվի Հանրային հեռٳստաընկերٳթյան Առաջին ալիքի և Հանրային
հեռٳստաընկերٳթյան Միջազգային ալիքի եթերٳմ հեռٳստահաղորդٳﬓերի
պատրաստմանը և հեռարձակմանը: Յٳրաքանչյٳր ալիքٳմ կապահովվի 8,784 ժամ
հեռարձակٳմ:

Ռադիոհաղորդٳﬓերի պատրաստմանը և հեռարձակմանը կٳղղվի 962.1 մլն դրամ, որը
նախատեսված է Հանրային ռադիոընկերٳթյան «Առաջին ծրագրի», «Երկրորդ ծրագրի»,
«Հոգևոր-մշակٳթային», «Արևիկ», «Մշակٳյթ» և «Ժողովրդական ռադիո»
ռադիոալիքների հաղորդٳﬓերի պատրաստմանը և հեռարձակմանը՝ յٳրաքանչյٳր ալիքով
ապահովելով 8,784 ժամ հեռարձակٳմ: Նախորդ տարվա հաﬔմատٳթյամբ հեռարձակման
տևողٳթյٳնը կաճի 24 ժամով: Մերձավոր Արևելքի և հարևան երկրներٳմ հաղորդٳﬓերի
հեռարձակման տևողٳթյٳնը կկազﬕ 823.5 ժամ, որը նախորդ տարվա տևողٳթյٳնից քիչ է
362.75 ժամով:

Հեռٳստատեսٳթյան և ռադիոյի բնագավառٳմ քաղաքականٳթյան մշակման,
իրականացման, մշտադիտարկման և վերահսկողٳթյան իրականացման ծառայٳթյٳններին
կٳղղվի 315.9 մլն դրամ:
315.9 մլն դրամ

ՀԵՌؤՍՏԱՏԵՍؤؤՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌؤՄ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
Կշիռն ընդաﬔնը
հեռٳստատեսٳթյան և ռադիոյի
բնագավառի ծրագրերի բյٳջեٳմ, 2020թ.

2019թ. և 2020թ., մլն դրամ

4.0%

316

314

7,426

7,520

2019

2020

2019

2020

Հեռٳստատեսٳթյան և ռադիոյի
բնագավառի կանոնակարգٳմ

96.0%

Ռադիո և հեռٳստահաղորդٳﬓերի
հեռարձակٳմ
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ՆԵՐԴՐؤՄՆԵՐ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑؤՄ

Տնտեսական քաղաքականٳթյٳնը
խարսխվٳմ է չորս հենասյٳների
վրա, դրանք են՝

Արտադրողականٳթյան
և մրցٳնակٳթյան
բարձրացٳմը,

ՓՄՁ ոլորտի
Ներդրٳմային

հզորացٳﬓ և

և գործարար

մրցٳնակٳթյան

ﬕջավայրի

բարձրացٳմը,

շարٳնակական
և կանխատեսելի
բարելավٳմը:

Արտահանման
շٳկաների մատչելիٳթյան
ապահովٳմը,

Տնտեսական զարգացման նախաձեռնٳթյٳններٳմ կառավարٳթյٳնը կարևորٳմ է՝
քաղաքացիների նորարարական ներٳժի, ստեղծագործել ٳձիրքի և գործարար
նախաձեռնողականٳթյան խրախٳսٳմը, օտարերկրյա ٳղղակի ներդրٳﬓերի
(ՕؤՆ) ներգրավٳմը և տեխնոլոգիաների կլանٳմը:
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ
27%

ՓՄՁ հատվածի կշիռը ՀՆԱ-ٳմ կաճի և տարեվերջին կկազﬕ 27%:

Աջակցٳթյٳն ստացող մշակող արդյٳնաբերٳթյան
կազմակերպٳթյٳնների կողﬕց արտահանվող ապրանքների
ծավալը կաճի:

22.3%

19.7%

Ապրանքների արտահանٳմ/ՀՆԱ հարաբերակցٳթյٳնը 19.7-ից
կաճի և կկազﬕ 22.3%:

7 մլրդ դրամ
6 մլրդ դրամ
2.5%

Օտարերկրյա ٳղղակի ներդրٳﬓերի կշիռը ՀՆԱ-ٳմ 2.1-ից
կաճի ﬕնչև 2.5%:

2.1%

10%

Հայաստանի գրավչٳթյٳնը կբարձրանա. զբոսաշրջիկների քանակի
տարեկան աճը կկազﬕ առնվազն 10%:
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ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ؤՂՂؤؤՆՆԵՐԸ

Ներդրٳﬓերի և արտահանման խթանմանը նախատեսվٳմ է ٳղղել նախորդ տարվա
հաﬔմատٳթյամբ 32 տոկոսով ավել կամ 7,190.5 մլն դրամ ֆինանսական ﬕջոցներ:

Արտահանմանն ٳղղված արդյٳնաբերական քաղաքականٳթյան ռազմավարٳթյամբ
նախատեսված ﬕջոցառٳﬓերին նախատեսվٳմ է հատկացնել 528.0 մլն դրամ, որը
նախորդ տարվա հաﬔմատٳթյամբ կրճատվել է 544.1 մլն դրամով՝ պայմանավորված
Հայաստանի զարգացման հիﬓադրաﬕն ٳղղված ռեսٳրսների չնախատեսմամբ:
Հիﬓականٳմ նախատեսվٳմ են գործարար համաժողոﬖերին կազմակերպٳմ և
մասնակցٳթյٳն, մշակող արդյٳնաբերٳթյան ոլորտների ընկերٳթյٳններին
օժանդակٳթյան ցٳցաբերٳմ, հայկական ապրանքների առաջմղٳմ:

$

867.0 մլն դրամ

Օտարերկրյա ٳղղակի ներդրٳﬓերի ներգրավման նպատակով ներդրٳմային և ՊՄԳ
ծրագրերի զարգացման աջակցٳթյանը կٳղղվի 867.0 մլն դրամ: Ռեսٳրսները կٳղղվեն
օտարերկրյա ٳղղակի ներդրٳﬓերի ներգրավմանը, ներդրողներին խորհրդատվٳթյան և
աջակցٳթյան տրամադրմանը, օտարերկրյա ներդրٳմային ծրագրերին
բաժնեմասնակցٳթյան ապահովմանը և ՊՄԳ ոլորտի զարգացման խթանմանը:

2020 թվականի հٳնվարի 1-ից ٳժի ﬔջ է «Պետٳթյٳն-մասնավոր գործընկերٳթյան մասին»
ՀՀ օրենքը, որով սահմանվٳմ է պետٳթյٳն-մասնավոր գործընկերٳթյան կարգավորման
իրավական շրջանակը։

$

Հայաստանٳմ բիզնես սկսել ٳև ընդլայնել ٳմտադրٳթյٳն ٳնեցող գործարարների
համար շարٳնակվٳմ են գործարարներին աջակցող Regulations Armenia նոր հարթակի
ստեղծման աշխատանքները: Հարթակٳմ քայլ առ քայլ նկարագրված են ներդրողների
կողﬕց առավելապես պահանջված 18 ընթացակարգերը:

Փոքր և ﬕջին ձեռնարկատիրٳթյան զարգացٳմ: 2019-ին մշակվել է ՓՄՁ զարգացման
2020-2024 թվականների ռազմավարٳթյٳնը, որով նախատեսվٳմ է պետական
աջակցٳթյան գործիքների ﬕջոցով ֆինանսական ռեսٳրսների հասանելիٳթյան
ավելացٳմը, ՓՄՁ սٳբյեկտների կարողٳթյٳնների և ձեռնարկատիրական մշակٳյթի
զարգացٳմը, ՓՄՁ սٳբյեկտների համար շٳկաների հասանելիٳթյան ապահովٳմը, ՓՄՁ
զարգացման համար բարենպաստ ինստիտٳցիոնալ և իրավական ﬕջավայրի
ապահովٳմը:
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ՀԲ վարկային ﬕջոցներով (Առևտրի և ենթակառٳցվածքների զարգացման ծրագիր,
վարկային ﬕջոցներ՝ 4,710.2 մլն դրամ, համաֆինանսավորٳմ՝ 1,085.2 մլն դրամ)
կշարٳնակվեն շենքերի և շինٳթյٳնների հիﬓանորոգման, սարքավորٳﬓերի ձեռքբերման
աշխատանքները: Ծրագրի շրջանակներٳմ կﬔկնարկի նոր նախաձեռնٳթյٳն՝
Արտահանողի զարգացման դրամաշնորհներ ծրագիրը, որի նպատակն է արտադրանքիցարտահանٳմ արժեշղթայٳմ ծագած խնդիրների լٳծٳմը: Ձեռներեցների համար
կստեղծվեն համատեղ օգտագործման ռեսٳրս կենտրոններ՝ լոգիստիկ կենտրոններ,
տրանսպորտային ﬕջոցներ, մարքեթինգի ծառայٳթյٳններ, արտադրական հանգٳյցներ:
Առաջնահերթٳթյٳնը կտրվի գյٳղատնտեսական, սննդի վերամշակման և տեքստիլի
ընկերٳթյٳններին:

2020թ. կկիրառվի սկսնակ գործարարներին վարկային երաշխավորٳթյٳնների
տրամադրման նոր ﬔխանիզմ: Արդյٳնքٳմ կտրٳկ կավելանա այս ٳղղٳթյամբ
Ներդրٳﬓերի աջակցٳթյան կենտրոնի կողﬕց տրամադրվող աջակցٳթյան հնարավոր
շահառٳների քանակը, ինչպես նաև տրամադրվող վարկային երաշխավորٳթյٳնների
սահմանաչափը 5 մլն ՀՀ դրաﬕց կավելանա ﬕնչև 7 մլն ՀՀ դրամ։

Փոքր և ﬕջին ձեռնարկատիրٳթյան աջակցٳթյանը նախատեսվٳմ է հատկացնել 183.1
մլն դրամ, որն ٳղղվել ٳէ ՓՄՁ սٳբյեկտների տեխնիկական, ֆինանսական և ներդրٳմային
աջակցٳթյան ցٳցաբերմանը: Տարվա ընթացքٳմ ֆինանսական և ներդրٳմային
աջակցٳթյٳն կտրամադրվի գործող և սկսնակ 25-30 ՓՄՁ սٳբյեկտների, իսկ
ٳսٳցողական աջակցٳթյٳն՝ 150-200 ՓՄՁ սٳբյեկտների:

Զբոսաշրջٳթյան զարգացմանն ٳղղվող ֆինանսական ռեսٳրսները կաճեն:
Զբոսաշրջٳթյան զարգացման ծրագրին կٳղղվի մոտ 2 անգամ ավելի շատ դրամական
ﬕջոցներ, քան նախորդ տարի և կկազﬕ 6,304 մլն դրամ: Ծրագրի շրջանակներٳմ
Զբոսաշրջٳթյան կոﬕտեի աջակցٳթյամբ կշարٳնակեն ՀՀ մարզերٳմ կազմակերպվել
ավանդական փառատոններ, կապահովվի Հայաստանի պաշտոնական տաղավարի
ներկայٳթյٳնը ﬕջազգային հեղինակավոր ցٳցահանդեսներٳմ, Հայաստանի
ճանաչելիٳթյան բարձրացման նպատակով կշարٳնակվեն Հայաստան հրավիրվել
տարբեր թիրախային շٳկաներից ԶԼՄ ներկայացٳցիչներ և բլոգերներ՝ ﬕջազգային
լրատվաﬕջոցներٳմ ապահովել ٳհամար Հայաստանի մասին հոդվածների և դիտٳﬓերի
աճ:

6,304 մլն դրամ
( անգամ 2)

ՀԲ «Տեղական տնտեսٳթյան և ենթակառٳցվածքների զարգացٳմ» ծրագրի
շրջանակներٳմ կսկսվի ﬔծածավալ շինարարٳթյٳն զբոսաշրջային վայրերի
բարեկարգման նպատակով, իրականացվٳմ են Հայաստանի 6 մարզերٳմ
զբոսաշրջային հիﬓական ٳղղٳթյٳններ տանող ճանապարհների կամ
զբոսաշրջավայրերին հարակից ենթակառٳցվածքների նորոգման աշխատանքներ։
Ավարտվել է շինարարٳթյٳնը Գառնիի «Քարերի սիմֆոնիա», Ստեփանավի
Դենդրոպարկի, Գյٳմր ٳԿٳմայր ٳփողոցի, դեպի Տաթևի վանական համալիր տանող
ճանապարհի զբոսաշրջային հանգٳյցներٳմ։ Ծրագրի նպատակն է նպաստել ընտրված
մարզերի տեղական տնտեսٳթյٳններٳմ զբոսաշրջٳթյան աճին, նաև օգնել ստեղծել և
հիﬓել զբոսաշրջային շրջաններ, որոնք կﬕացնեն ընտրված մարզերի բազմաթիվ վայրեր:
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ՆԵՐԴՐؤՄՆԵՐԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
2020թ., մլրդ դրամ
(փակագծերٳմ՝ կշիռն ընդաﬔնը ներդրٳﬓերի և
տնտեսական զարգացման ծրագրերի բյٳջեٳմ)

0.1

Աճը 2019թ. հաﬔմատ, %

190.3%

(1.3%)

0.4
(3.0%)

0.03

6.3

(0.2%)

(44.6%)

7.2
(50.9%)

31.7%
0.0

0.0

5.2

Ներդրٳﬓերի և արտահանման խթանման ծրագիր

Զբոսաշրջٳթյան զարգացման ծրագիր

Աջակցٳթյٳն փոքր և ﬕջին ձեռնարկատիրٳթյանը
Ստանդարտների մշակٳմ և հավատարմագրման
համակարգի զարգացٳմ

Տնտեսական մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյٳն

Տնտեսական զարգացման ծրագրերի բյٳջեի 52.5 տոկոսն ٳղղվٳմ է «Ներդրٳﬓերի և արտահանման
խթանման ծրագրին», իսկ 46 տոկոսը՝ «Զբոսաշրջٳթյան զարգացման ծրագրին»:

Զբոսաշրջٳթյան զարգացմանն ٳղղված ﬕջոցների աճն աﬔնաﬔծն է՝ 4,132.2 մլն դրամ կամ տնտեսական
զարգացման ծրագրերի բյٳջեի աճի 70.5 տոկոսը:

Տնտեսական քաղաքականٳթյան մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի իրականացմանը
կٳղղվի 2,394.4մլն դրամ:
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ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆԱԲԵՐؤؤՆ
ՀՀ կառավարٳթյٳնը նպատակադրվել է Հայաստանը դարձնել բարձր տեխնոլոգիական,
արդյٳնաբերական երկիր, որին հասնելٳ ٳղիներից է բարձր տեխնոլոգիաների, կապի,
թվայնացման և ռազմարդյٳնաբերական համալիրի զարգացٳմը, գիտական և
տեխնոլոգիական առաջընթացը։

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածٳմ
քաղաքականٳթյٳնը ٳղղված
է լինելٳ՝
պաշտպանական
տեխնոլոգիաների
զարգացմանը,

բարձր
տեխնոլոգիական
արդյٳնաբերٳթյան և
ստարտափ  ٳինժեներական
էկոհամակարգի զարգացման
ﬕջոցով տաղանդի
արտահոսքի կանխմանը և
ներհոսքի
ապահովմանը,
տնտեսٳթյան և
կառավարման համակարգի
թվայնացման, արտահանման
ծավալների ավելացման և
տնտեսական աճի ապահովման
ﬕջոցով ՀՀ քաղաքացիների
կենսամակարդակի
աճի նպաստին:
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ
15%

Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտٳմ զբաղվածٳթյան 15% աճ,
20%

Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի շրջանառٳթյան 20% աճ,

Հեռٳստահեռարձակման եթերի մաքրٳթյան

ՀՀ բնակավայրերٳմ

92% մակարդակ,

100% թվային հեռٳստահեռարձակٳմ:
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ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ؤՂՂؤؤՆՆԵՐԸ
Կﬔկնարկի Բարձր տեխնոլոգիական արդյٳնաբերٳթյան էկոհամակարգի և շٳկայի
զարգացման ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակներٳմ կիրականացվեն կադրերի
թիրախավորված պատրաստٳմ և վերապատրաստٳմ, կկազմակերպվեն բիզնեսդասընթացներ, կտրամադրվեն գիտական վերլٳծٳթյٳնների դրամաշնորհներ, կմշակվեն
Սփյٳռքի կարողٳթյٳնների ներգրավման ﬔխանիզﬓեր: Ինժեներական քաղաքի
կառٳցٳմը, ազգային վենչٳրային ֆոնդի ստեղծٳմը, տեխնոպարկերի զարգացٳմը,
Հայկական ընկերٳթյٳնների տեղեկատվական հարթակի ստեղծٳմը և ﬕջազգային
ցٳցահանդեսների մասնակցٳթյան և վաճառքի ﬔխանիզﬓերի ստեղծٳմը ևս այս ծրագրի
շրջանակներٳմ են:

Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտٳմ կձևավորվի զարգացած և մրցٳնակ աշխատٳժ:
2020-ից կսկսվեն համալսարանների և մասնավոր ընկերٳթյٳնների համագործակցٳթյամբ
մասնագետների պատրաստման ծրագրեր, կկազմակերպվեն մասնագետների
վերապատրաստման դասընթացներ, որոնք կիրականացվեն մասնավոր ընկերٳթյٳնների
ծրագրերով և մասնագետների ﬕջոցով: Այս նպատակին կٳղղվեն 200.0 մլն դրամ,
մասնակիցների թիվը կկազﬕ շٳրջ 3,000:

1 մլրդ դրամ

«Գաղափարից ﬕնչև բիզնես» դրամաշնորհների տրամադրٳմ: Համալսարանական,
գիտահետազոտական խմբերին, նորաստեղծ ընկերٳթյٳններին և ստարտափ
ընկերٳթյٳններին անհրաժեշտ թեմաների շٳրջ աշխատանքներ իրականացնել ٳհամար
կտրամադրվեն դրամաշնորհներ, որոնց կٳղվի 1,000.0 մլն դրամ: Դրամաշնորհներ
կստանան, գիտահետազոտական 90 խմբեր և նորաստեղծ ընկերٳթյٳններ, իսկ
դրամաշնորհներ ստացող ստարտափ ընկերٳթյٳնների թիվը կկազﬕ 20:

Կﬔկնարկի «Հայկական վիրտٳալ կամٳրջ» նախաձեռնٳթյٳնը: Նպատակն է
Հայաստանը դարձնել տարածաշրջանٳմ բարձր տեխնոլոգիական արդյٳնաբերական
կենտրոն։ 2020թ. պետական բյٳջեի նախագծով նախատեսվٳմ է հատկացնել 1¸384.7 մլն
դրամ: Արդյٳնքٳմ 45 հայ ձեռներեց հնարավորٳթյٳն կստանան այցելել «գիտٳթյան և
նորարարٳթյٳնների» կենտրոն՝ Սիլիկոնյան հովիտ, ստանալ ٳձեռնարկատիրական և
բիզնես գիտելիքներ և հմտٳթյٳններ: Աջակցٳթյٳն կտրամադրվի Հայաստանի
տարածքٳմ տեխնոլոգիական կենտրոններին և նոր կենտրոնների ստեղծմանը,
արտերկրից ստարտափերի ներհոսքի ապահովմանը:

425.0 մլն դրամ

200.0 մլն դրամ

1.4 մլրդ դրամ

Շٳկաների զարգացٳմ և ﬕջազգային համագործակցٳթյան ընդլայնٳմ: Բարձր
տեխնոլոգիական ընկերٳթյٳնների, ապրանքների և ծառայٳթյٳնների արտերկրٳմ
պատշաճ ներկայացմանը և թիրախավորված վաճառքի խթանմանը կٳղղվի 425.0 մլն
դրամ: Հայկական ընկերٳթյٳնները հնարավորٳթյٳն կստանան մասնակցել ﬕջազգային
ցٳցահանդեսներին, սեﬕնարներին, երկկողմ գործարար ֆորٳﬓերին, ներկայացնել
իրենց արտադրանքը և ծառայٳթյٳնները։

2020 թվականից սկսած պաշտպանٳթյան բնագավառٳմ գիտական և
գիտատեխնիկական նպատակային հետազոտٳթյٳնների ֆինանսավորման ծավալները
շեշտակի կավելանան:. Ռազմարդյٳնաբերٳթյան զարգացման ٳղղٳթյամբ կավելանան
նոր տեխնոլոգիական ٳղղٳթյٳններով գիտահետազոտական աշխատանքները: Հատٳկ
գիտահետազոտական և փորձակոնստրٳկտորական աշխատանքների իրականացմանը
կٳղղվի 3,855.0 մլն դրամ՝ նախորդ տարվա հաﬔմատ 1,010.8 մլն դրամով ավել, որն ٳղղված
է արտադրական հնարավորٳթյٳնների զարգացմանը, նոր նմٳշների մշակմանը, նոր և
արդիականացված նմٳշների փորձնական խմբաքանակների արտադրٳթյանը:

3.6 մլրդ դրամ
( 35.5%)
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ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆԱԲԵՐؤԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
2020թ., մլրդ դրամ (փակագծ երٳմ՝ կշիռն ընդաﬔնը բարձր տեխնոլոգիական
արդյٳնաբերٳթյան բնագավառի ծրագրերի բյٳջեٳմ)

1

2

3

3.8

3.0

(52.8)

(41.3)

Պաշտպանٳթյան բնագավառٳմ
գիտական և գիտատեխնիկական
նպատակային հետազոտٳթյٳններ

0.4
(5.9)

Բարձր տեխնոլոգիական
արդյٳնաբերٳթյան էկոհամակարգի
և շٳկայի զարգացման ծրագիր

Հեռահաղորդակցٳթյան
ապահովٳմ

Աճը 2019թ. հաﬔմատ, %

1

2

3
99.6
4.2

32.0

Իրականացվող ծրագրերից աﬔնաﬔծը դա Պաշտպանٳթյան բնագավառٳմ գիտական և
գիտատեխնիկական նպատակային հետազոտٳթյٳններ ծրագիրն է, որի բյٳջեն կազմٳմ է 3,855.0 մլն
դրամ և նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 32 տոկոսով:
Բարձր տեխնոլոգիական արդյٳնաբերٳթյան էկոհամակարգի և շٳկայի զարգացման ծրագրին բաժին է
ընկնٳմ ոլորտի ծրագրերի բյٳջեի 41.3 տոկոսը կամ 3,009.7 մլն դրամ:
Բարձր տեխնոլոգիական արդյٳնաբերٳթյան բնագավառٳմ պետական քաղաքականٳթյան մշակման,
ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծառայٳթյٳններին կٳղղվի 1,292.2 մլն դրամ:
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ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ
Տարածքային կառավարման քաղաքականٳթյան ոլորտٳմ ՄԺԾԾ ժամանակահատվածٳմ
կարևորվٳմ են՝
Հանրապետٳթյան տարածքային համաչափ զարգացٳմը և մարզերի տնտեսական
զարգացման անհամամասնٳթյٳնների ﬔղմٳմը, տնտեսական ակտիվٳթյան և
աճի ապահովٳմը,
Վարչատարածքային բարեփոխٳﬓերի ապահովٳմը և
համայնքների խոշորացման ծրագրերի իրականացٳմը,
համայնքային ծառայٳթյան համակարգի զարգացٳմը,
Համայնքային ենթակառٳցվածքների գնահատٳմը և
զարգացٳմը:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ

Քաղաքային փողոցների լٳսավորման ﬕջին օրական
տևողٳթյٳնը 7.36 ժաﬕց կաճի ﬕնչև 8 ժամ:
Կխնայվի 750 Գվտ/ժամ էներգիա, ՋԴ արտանետٳﬓերի քանակը կկազﬕ
75 տոննա: (Երկ ٳցٳցանիշներն էլ կﬓան նախորդ տարվա մակարդակٳմ)
Սեյսմակայٳնٳթյան բարձր խոցելիٳթյան դպրոցների թիվը կնվազի 6-ով
և կկազﬕ 420 դպրոց:
ՄԱԿ-ի երկրաշարժի ٳժգնٳթյան սանդղակի 9 (IX) նշանագծի
սեյսմակայٳնٳթյան չափանիշներին համապատասխանող դպրոցական
շենքերٳմ սովորող աշակերտների կշիռը 13.4-ից կաճի ﬕնչև 14.1%,
Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
մարﬕններٳմ վերապատրաստված աշխատակազմը 30%-ից
կաճի և 2022թ. կկազﬕ 60%:

13.4%

14.1%

60%
30%
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ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ؤՂՂؤؤՆՆԵՐԸ

2.2 մլրդ դրամ

Կշարٳնակվեն Երևանի արտաքին լٳսավորٳթյան ցանցի արդիականացման
աշխատանքները: Երևանի արտաքին լٳսավորٳթյան ցանցի շահագործման և
պահպանման աշխատանքների իրականացման համար Երևանի քաղաքապետարանին
կտրամադրվի 2,229.9 մլն դրամ պետական աջակցٳթյٳն: Արտաքին լٳսավորٳթյամբ
ապահովված փողոցների երկարٳթյٳնը կկազﬕ 1,675 կմ, կամ 2020-ին կապահովվի
լրացٳցիչ 15 կմ փողոցային լٳսավորٳթյٳն:

Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցների արտաքին լٳսավորٳթյան ցանցի արդիականացման աշխատանքներ
կիրականացվեն: Արդյٳնքٳմ արտաքին լٳսավորٳթյան էլեկտրաէներգիայի սպառման ծավալն այս փողոցներٳմ
կկրճատվի 65 տոկոսով: Այս նպատակով կծախսվի 597.9 մլն դրամ:

Վերանորոգված փողոցների և բակերի տեսակարար կշիռը Երևանի փողոցների և բակերի
ընդհանٳր թվٳմ կհասնի 90 տոկոսի: Կշարٳնակվեն Երևան քաղաքի փողոցների և
մայթերի, բակային և ﬕջբակային տարածքների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները:
Տարեվերջٳմ կٳնենանք վերանորոգված թվով 600, իսկ ճաքալցված 200 փողոցներ,
վերանորոգված մայթերի, բակային և ﬕջբակային տարածքների թիվը կկազﬕ 700: Երևան
քաղաքի փողոցների ընթացիկ նորոգման և ճաքալցման աշխատանքների իրականացման
համար կտրամադրվի համապատասխանաբար 3,284.0 մլն դրամ:

9.2 մլրդ դրամ

3.3 մլրդ դրամ

Բաբաջանյան-Աշտարակ խճٳղ ٳնոր ճանապարհահատվածի կառٳցման աշխատանքներն ամբողջٳթյամբ կավարտվեն 2020 թվականին, իսկ Արգավանդ-Շիրակ
ճանապարհահատվածի դեպքٳմ՝ կիրականացվի աշխատանքների 80 տոկոսը: Բաբաջանյան-Աշտարակ խճٳղ ٳնոր ճանապարհահատվածի, նաև Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածի (ներառյալ Հրազդան գետի վրա կամٳրջի) կառٳցման աշխատանքների
շարٳնակմանը կٳղղվի 9,233.8 մլն դրամ:

Երևանի էներգաարդյٳնավետٳթյան ծրագրի շրջանակներٳմ աշխատանքներ
կիրականացվեն Երևան քաղաքի մանկապարտեզների էներգաարդյٳնավետٳթյան և
էներգախնայողٳթյան բարձրացման ٳղղٳթյամբ: Հիﬓանորոգման, սեյսﬕկ ամրացման
և էներգաարդյٳնավետٳթյան ﬕջոցառٳﬓեր կիրականացվեն Երևանի ենթակայٳթյան
գործող 30 մանկապարտեզներٳմ, ևս 140 մանկապարտեզٳմ կիրականացվեն
էներգաարդյٳնավետٳթյան ﬕջոցառٳﬓեր:

4.3 մլրդ դրամ

Երևանի ﬔտրոպոլիտեն: Մետրոպոլիտենով ٳղևորափոխադրٳﬓերի սպասարկման
որակի բարելավման և երթևեկٳթյան անվտանգٳթյան ապահովման նպատակով ՀՀ 2020
թվականի պետական բյٳջեի նախագծով Երևանի քաղաքապետարանին նախատեսվٳմ է
հատկացնել 2,801.1 մլն դրամ: Երևանի ﬔտրոպոլիտենի վերակառٳցման աշխատանքների
շարٳնակմանը կٳղղվի 1,453.2 մլն դրամ՝ 372.6 մլն դրամով ավել 2019-ի հաﬔմատٳթյամբ:
Մետրոպոիտենի ٳղևորափոխադրٳﬓերը 2020ին կկազﬔն 18,850 հազար որից 1,600
հազարը կկազﬔն արտոնյալ պայմաններով ٳղևորափոխադրٳﬓերը:
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628.3 մլն դրամ

Վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտ: Վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ٳղևորափոխադրման ծառայٳթյٳնների սٳբսիդավորմանը կٳղղվի 628.3 մլն դրամ: Վերգետնյա
տրանսպորտով ٳղևորափոխադրٳﬓերը կկազﬔն 4,333 հազար որից 867 հազարը
կկազﬔն արտոնյալ պայմաններով ٳղևորափոխադրٳﬓերը:

Գյٳմր ٳփողոցների կառٳցٳմ և լٳսավորٳթյٳն: Գյٳմր ٳընտրված փողոցների
(ներառյալ հետիոտնային անցٳﬓերի ցանցը և ջրահեռացման համակարգը)
վերակառٳցմանը կٳղղվի 6,953.5 մլն դրամ, իսկ Գյٳմր ٳփողոցային լٳսավորٳթյան
արդիականացմանը կٳղղվի 2,263.1 մլն դրամ: Այս երկ ٳծրագրերի իրականացան
արդյٳնքٳմ ընդհանٳր առմամբ կհիﬓանորգվի տարբեր չափերի 49 փողոց, փողոցների
անձրևաջրերի հեռացման համակարգի 16,537.5մ՝ 1,324 հատ լٳսակետ հենասյٳնով:
Կներդրվի քաղաքի 147 փողոցների լٳսավորٳթյան համակարգի ավտոմատ կառավարման
համակարգ: Արդյٳնքٳմ՝ հիﬓանորոգված լٳսակետերով փողոցների էլեկտրաէներգիայի
ծախսը ﬕջինٳմ կկրճատվի մոտ 30 տոկոսով:

9.2 մլրդ դրամ

Նոր ձեռնարկٳթյٳնների և աշխատատեղերի ստեղծٳմ: Եվրոպական ﬕٳթյան
աջակցٳթյամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման դրամաշնորհային
ծրագրի շրջանակներٳմ ՀՀ մարզերٳմ կստեղծվեն բարձր մրցٳնակ 336
ձեռնարկٳթյٳններ և 544 ոչ գյٳղատնտեսական աշխատատեղեր:

Տարածքային զարգացման ծրագրերի հիﬓական գործընկերներն են ՀԲ-ն, ԱՄՆ ՄԶԳ-ն,
Е5P-ն, ՎԶԵԲ-ը, ԵՄ-ն, ԵՆԲ-ն: 2020թ. այս կազմակերպٳթյٳնները տարածքային
զարգացման ծրագրերին կٳղղեն 32,452.5 մլն դրամ վարկային և 4,747.2 մլն դրամ
դրամաշնորհային ﬕջոցներ: Իրականացվող ծրագրերն ٳղղված են՝

ՀՀ մարզերի և համայնքների տարածքային և տեղական ինստիտٳցիոնալ կարողٳթյٳնների զարգացմանը,
Դպրոցների շենքերի սեյսմակայٳնٳթյան բարձրացմանը,
Երևանի ﬔտրոպոլիտենի և քաղաքային տրանսպորտի ենթակառٳցվածքների վերականգնմանը և
բարելավմանը,
Քաղաքային ենթակառٳցվածքների, այդ թվٳմ` Արգավանդ - Շիրակ, Դավիթաշեն - Աշտարակ
ճանապարհահատվածի բարելավմանը,
Գյٳմրի քաղաքٳմ հիﬓական ճանապարհների վերակառٳցմանը և հանրային լٳսավորٳթյան
արդիականացմանը,
Երևանٳմ հٳսալի լٳսավորٳթյան ցանցի ստեղծմանը,
Հայաստանٳմ վարչատարածքային բարեփոխման ﬕջոցով՝ ավելի մասնակցային, արդյٳնավետ և
հաշվետվողական կառավարմանը,
Համայնքային մակարդակի մոտ 120 ենթածրագրերի իրականացմանը (սոցիալական ենթակառٳցվածքների
վերականգնٳմ և նոր օբյեկտների կառٳցٳմ):
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Կբարելավվի հանրապետٳթյան դպրոցների սեյսﬕկ անվտանգٳթյան մակարդակը.
Ընդհանٳր առմամբ նախատեսվٳմ է 46 դպրոցների ٳժեղացٳմ կամ նորերի կառٳցٳմ:
Առաջնահերթ կիրականացվեն թվով 20 գերակա դպրոցներից` 8 նոր դպրոցի կառٳցման
աշխատանքները (6-ը մարզերٳմ, 2-ը Երևանٳմ) և ևս 12 դպրոցի կառٳցման շինարարական
աշխատանքները: Դպրոցների սեյսﬕկ անվտանգٳթյան բարելավմանը կٳղղվի 10,781.6
մլն դրամ՝ նախորդ տարվա 9,533.8-ի դիմաց, իսկ ծրագրի համակարգմանը՝ 98.9 մլն դրամ:

Աջակցٳթյٳն սահմանաﬔրձ համայնքներին: Սահմանաﬔրձ 16 համայնքների (38
բնակավայրեր) տրամադրվող պետական աջակցٳթյٳնը կկազﬕ 800.0 մլն դրամ` 2019-ի
պետական բյٳջեով հաստատված 928.9 մլն դրաﬕ դիմաց, որով նախատեսվٳմ է բնական
գազի, էլեկտրաէներգիայի, ոռոգման ջրի, մարտական գործողٳթյٳնների հետևանքով
չօգտագործվող հողատարածքների հողի հարկի և անշարժ գٳյքի գٳյքահարկի գծով
ծախսերի ամբողջٳթյամբ կամ մասնակի փոխհատٳցٳմ:

55.4 մլրդ դրամ

Համայնքների ֆինանսական հնարավորٳթյٳնների ﬕջև առկա տարբերٳթյٳնների
նվազեցման նպատակով 502 համայնքների կտրամադրվեն դոտացիաներ:
Ֆինանսական համահարթեցման նպատակով համայնքներին տրամադրվող դոտացիաները
կկազﬔն 55,378.5 մլն դրամ:

Ենթակառٳցվածքների զարգացման նպատակով ՀՀ մարզերին նախատեսվٳմ է
հատկացնել 10,000.0 մլն դրամ սٳբվենցիաներ:
10.0 մլրդ դրամ

Պետական կառավարման ռեսٳրսների բաշխٳմը ըստ մարզերի
655.6 670.4
712.8 721.5

ՀՀ մարզերٳմ տարածքային պետական
Լոռի

605.7 607.9

Շիրակ

կառավարման ծրագրերին
կٳղղվի 6,322.1 մլն դրամ, որը

Տավٳշ

նախորդ տարվա հաﬔմատ

627.2 642.9

578.6 573.8

նվազել է 50 մլն դրամով:

Կոտայք

Արագածոտն

813.6 820.6

606.5 616.2

2020թ.
2019թ.

Գեղարքٳնիք

Արմավիր

635.0 642.9

604.4 600.6
Սյٳնիք
Արարատ

482.9 475.5
Վայոց Ձոր
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ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
2020թ., մլրդ դրամ
(փակագծերٳմ՝ կշիռն ընդաﬔնը տարածքային
կառավարման ծրագրերի բյٳջեٳմ)

36.5

Աճը 2019թ. հաﬔմատ, %

0.1

(28.1%)

39.6%

(1.3%)

0.1

32.4%

(1.3%)
23.5%

70.0

0.1

(53.9%)

13.1%

(1.3%)

0.1

(1.3%)

3.7%

0.1

1.9%

(0.1%)
-0.8%

Տարածքային զարգացٳմ

Քաղաքային զարգացٳմ
ՀՀ մարզերٳմ տարածքային պետական
կառավարման ծրագրեր
Դպրոցների սեյսﬕկ անվտանգٳթյան
մակարդակի բարձրացման ծրագիր
Սոցիալական ներդրٳﬓերի և տեղական
զարգացման ծրագիր
Պետական գٳյքի կառավարٳմ
Այլ ծրագրեր

Տարածքային կառավարման ոլորտٳմ քաղաքականٳթյան մշակմանը, ծրագրերի համակարգմանը և մոնիտորինգի
իրականացմանը կٳղղվի 1,481.5 մլն դրամ:
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ԵՆԹԱԿԱՌؤՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑؤՄ
1. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
Ճանապարհային քաղաքականٳթյան բնագավառٳմ ՄԺԾԾ ժամանակահատվածٳմ
սահմանվٳմ են հետևյալ առաջնահերթٳթյٳնները՝
Միջպետական, հանրապետական և մարզային նշանակٳթյան ավտոմոբիլային
ճանապարհների որակի շարٳնակական բարձրացٳմ,
Ճանապարհային կահավորանքի բարելավٳմ,
Ճանապարհային անվտանգٳթյան պահանջները
ﬕջազգային նորﬔրին համապատասխանեցٳմ,
«Հյٳսիս-Հարավ» ճանապարհային ﬕջանցքի կառٳցման շարٳնակٳթյٳն:
Երկաթٳղ ٳբնագավառٳմ առաջնահերթٳթյٳններն են`
Երկաթٳղային ենթակառٳցվածքի և երկաթٳղային ցանցի առանձին
հատվածներٳմ արհեստական կառٳյցների (կամٳրջների, թٳնելների
և այլ) հիﬓանորոգٳմը, վերակառٳցٳմը և արդիականացٳմը,
Երկաթٳղային շարժակազﬕ նորացٳմը:

Ավիացիայի բնագավառٳմ կարևորվٳմ են`
Թռիչքային և ավիացիոն անվտանգٳթյան մակարդակների
համապատասխանեցٳմը եվրոպական և ﬕջազգային ստանդարտներին,
Հավասար մրցակցային պայմանների ապահովٳմը ՀՀ-ից և դեպի
ՀՀ օդային փոխադրٳﬓեր իրականացնող ավիափոխադրողների համար:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ
Համայնքների տրանսպորտային կապի ցٳցանիշը¹ 65.92-ից
կաճի 68%-ի:

68%
65.9%

Միջպետական և հանրապետակա անհարթٳթյան IRI գործակիցները² չեն փոխվի
և կկազﬔն համապատասխանաբար 6.3 և 7.6 մ/կմ:
Համաձայնեցված ծավալով երկաթٳղային երթٳղիների թիվը
կﬓա հաստատٳն՝ թվով 9 երթٳղի:

¹Հիﬓական ճանապարհային ցանցի կամ մարզկենտրոնների հետ առնվազն ﬔկ բավարար
կամ ավելի լավ վիճակٳմ գտնվող ճանապարհներ ٳնեցող բնակավայրերի մասնաբաժին:
²Ճանապարհների ծածկի անհարթٳթյան ﬕջինացված գործակից:
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ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ؤՂՂؤؤՆՆԵՐԸ
Ճանապարհային ցանցի բարելավٳմներին և երթևեկٳթյան անվտանգٳթյան
ապահովմանն ٳղղվող ﬕջոցները 2020թ. կաճեն մոտ 2 անգամ: Երթևեկٳթյան
ինտենսիվٳթյան աճի, ٳղևորափոխադրٳմների  ٳբեռնափոխադրٳﬓերի
անվտանգٳթյան և արդյٳնավետٳթյան ապահովման նպատակով 2020 թվականին
նախատեսվٳմ է իրականացնել ﬕջպետական¸ հանրապետական և մարզային
նշանակٳթյան ավտոմոբիլային ճանապարհների  ٳտրանսպորտային օբյեկտների
հիﬓանորոգٳմ և նորոգٳմ: 2020թ. պետական բյٳջեով նախատեսված է 2019թ.
հաﬔմատٳթյամբ մոտ 2 անգամ ավել ﬕջոցներ՝ 83,308.2 մլն դրամ:

5%
10.4
մլրդ դրամ

Միջպետական և հանրապետական նշանակٳթյան ճանապարհների բարելավٳմ:
Նախատեսվٳմ է իրականացնել 3,002.5 կմ ﬕջպետական և հանրապետական
նշանակٳթյան ավտոճանապարհների ամառային պահպանման և 3,477.6 կմ ձﬔռային
պահպանման, ինչպես նաև երեք թٳնելների և հինգ կամٳրջների պահպանման ٳ
շահագործման աշխատանքներ: Այս նպատակին նախատեսված է ٳղղել 10,377.0 մլն դրամ`
ՀՀ 2019 թվականի պետական բյٳջեով հաստատված 9,882.9.0 մլն դրաﬕ դիմաց:

Մարզային նշանակٳթյան ավտոճանապարհների բարելավٳմ: Կիրականացվեն
1,265.9կմ մարզային նշանակٳթյան ավտոճանապարհների ընթացիկ նորոգման և
2,184.2կմ ձﬔռային պահպանման աշխատանքներ: Այս ծառայٳթյٳններին նախատեսվٳմ
է հատկացնել 1,396.5 մլն դրամ` ՀՀ 2019 թվականի պետական բյٳջեով հաստատված
1,330.0 մլն դրաﬕ դիմաց, կամ ավել 66.5 մլն դրամով:

2.5 անգամ

21.6 մլրդ դրամ

2 անգամ
83.3 մլրդ դրամ

5%
1.4 մլրդ դրամ

Միջպետական՝ հանրապետական և մարզային նշանակٳթյան ավտոճոնապարհների
քայքայված ծածկի վերանորոգմանն ٳղղվող հատկացٳﬓերը կաճեն 2.5 անգամ: 2020թ.
ավտոճանապարհների ծածկի վերանորոգմանը կٳղղվի 21¸559.6 մլն դրամ՝ ՀՀ 2019
թվականի պետական բյٳջեով հաստատված 8,627.5 մլն դրաﬕ դիմաց:

Վարկային և դրամաշնորհային ﬕջոցներով կշարٳնակվեն հիﬓանորովգել և կառٳցվել
հանրապետٳթյան ճանապարհները և ճանապարհային ենթակառٳցվածքները:
Մասնավորապես, 2020-ին 37,052.5 մլն դրամ վարկային և 944.1 մլն դրամ դրամաշնորհային
ﬕջոցների հաշվին կշարٳնակվեն իրականացվել՝
Հյٳսիս-հարավ ճանապարհային ﬕջանցքի վերակառٳցման աշխատանքները¸
Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահմանի 92 կմ ընդհանٳր երկարٳթյամբ
ﬕջպետական ճանապարհի հիﬓանորոգٳմը և վերակառٳցٳմը,
Կենսական նշանակٳթյան ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրերը՝ շٳրջ 251 կմ
ընդհանٳր երկարٳթյամբ ճանապարհահատվածների հիﬓանորոգٳմ,
Բագրատաշեն սահմանային հսկողٳթյան անցակետի տարածքٳմ նոր կամٳրջի
կառٳցٳմը և այլն:
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2. ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍؤؤՆ
ՄԺԾԾ ժամանակահատվածٳմ խﬔլ ٳև ոռոգման ջրերի մատակարարման, ջրահեռացման և
կեղտաջրերի մաքրման աշխատանքների բարելավման գերակա ٳղղٳթյٳններն են՝
Ջրամատակարարման շարٳնակականٳթյան և ջրի որակի
բարելավման ապահովٳմը,
Ջրային համակարգերի վերականգնմանը և զարգացմանն ٳղղված
ﬕջոցառٳﬓերի իրականացٳմը,
Համակարգերի օգտագործման տնտեսական արդյٳնավետٳթյան և
հٳսալիٳթյան բարձրացٳմը:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ

Ոռոգման ջրի կորٳստը կկրճատվի 56.15-ից ﬕնչև 56.02%,

56.15%

Փաստացի ոռոգվող հողատարածքների մակերեսի կշիռը ոռոգելի
հողատարածքների մակերեսٳմ կաճի 53-ից ﬕնչև 55%,

56.02%
55%
53%

Փաստացի ոռոգվող հողատարածքի հաշվով ոռոգման ջրի օգտագործման ծավալը
կկրճատվի 5.85-ից ﬕնչև 5.8 խմ/հա,
Սևանա լիճ տեղափոխված ջրի ծավալը կկազﬕ 120-150 մլն խ.մ, իսկ տեղափոխված
ջրի արդյٳնքٳմ Սևանա լճի մակարդակի աճի գնահատականը 9-12սմ,
Խﬔլ ٳջրի մշտապես հասանելիٳթյٳն ٳնեցող բնակչٳթյան
մասնաբաժինը կաճի 97.9-ից 98.0%,

98%
97.9%

70%
Կոյٳղ ٳհասանելٳթյٳն ٳնեցող բնակչٳթյան մասնաբաժինը
կաճի 69.7-ից 70.0%,

69.7%

Ջրի կորٳստները ջրամատակարարման համակարգٳմ կկրճատվեն
76.5-ից 76.3%:
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Ֆինանսական աջակցٳթյٳն ոլորտի ընկերٳթյٳններին: Ոռոգٳմ-ջրառ իրականացնող
կազմակերպٳթյٳնների կտրամադրվի պետական աջակցٳթյան՝ վերջիններիս համար
հաստատված սակագնի և նվազագٳյն շահավետ գնի տարբերٳթյան չափով` 1,089.3 մլն
դրամ: Ոռոգման ոլորտի սٳբսիդավորٳմ կիրականացվի նաև ՋՕԸ-ների համար
սահմանված ոռոգման ջրի սակագնի և նվազագٳյն շահավետ գնի տարբերٳթյան չափով՝
2,856.0 մլն դրամ: Ֆինանսական կենսٳնակٳթյան բարելավման նպատակով ոռոգման
համակարգի 16 ընկերٳթյٳններին կտրամադրվի 1,795.8 մլն դրամ ֆինանսական
աջակցٳթյٳն:

Կսկսվեն ոռոգման համակարգերի ջրանցքների բաժանարար կետերը SCADA
համակարգով հագեցած ջրաչափական սարքավորٳﬓերով կահավորման
աշխատանքները: Այս ﬕջոցառմանը նախատեսվٳմ է հատկացնել 360.0 մլն դրամ` 486
ջրաչափական սարքավորٳﬓեր տեղադրել ٳհաար:

Հեր-Հերի ջրատարի կառٳցٳմ. Հեր-Հերի ջրամբարից կկառٳցվի ինքնահոս ջրատար,
որին կհատկացվի 54.3 մլն դրամ:

Ոռոգման ոլորտٳմ հիﬓական գործընկերները/դոնորներն են Գերմանիայի զարգացման
վարկերի բանկը, Եվրասիական զարգացման բանկը, Ֆրանսիայի կառավարٳթյٳնը,
Զարգացման ֆրանսիական գործակալٳթյٳնը: 2020թ. վարկային և դրամաշնորհային
աջակցٳթյٳնը կկազﬕ համապատասանաբար՝ 20,711.3 մլն դրամ և 796.7 մլն դրամ: Այս
աջակցٳթյան շրջանակներٳմ 2020թ. կիրականացվեն ոռոգման համակարգերի
կառٳցման, բարելավման և արդիականցման ﬕ շարք ﬕջոցառٳﬓեր, մասնավորապես՝
Վեդ ٳջրամբարի և ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառٳցٳմ,
Ոռոգման համակարգի ռազմավարٳթյան մշակման, ոռոգման համակարգի գٳյքագրման և վերագնահատման,
ներդրٳմային կարիքների գնահատման, ջրի և կորٳստների կառավարման և այլ գործառٳյթներ,
Ոռոգման ցանցերի հիﬓանորոգٳմ և կառٳցٳմ,
Ախٳրյան գետի վրա, գյٳղատնտեսական նպատակներով արդյٳնավետ ոռոգման համակարգի ստեղծٳմ,
Ջրաձոր գյٳղի վերաբնակեցման (Ախٳրյան գետի ջրային ռեսٳրսների ինտեգրացված կառավարٳմ ծրագրի
շրջանակներٳմ) համար խորհրդատվական և կառավարման ծառայٳթյٳնների մատٳցٳմ,
ենթակառٳցվածքների և բնակելի տների կառٳցٳմ:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման և զարգացման
ծրագրեր են իրականացվٳմ Եվրոպական ներդրٳմային բանկի, Գերմանիայի զարգացման
վարկերի բանկի և Եվրոպական ﬕٳթյան հարևանٳթյան ներդրٳմային գործիքի
աջակցٳթյան շրջանակներٳմ: Կիրականացվեն հետևյալ ծրագրերը՝
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Երևան քաղաքի ջրամատակարարման ցանցի վերակառٳցման և ջրահեռացման համակարգերի
բարելավٳմ,
6 քաղաքների և 37 գյٳղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի
հրատապ վերականգնման աշխատանքներ, ինչպես նաև թվով 3 ջրամբարների կառٳցման
աշխատանքներ,
Ջրամատակարար ընկերٳթյٳնների կողﬕց դٳրս ﬓացած 560 գյٳղական բնակավայրերի
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնٳմ, կեղտաջրերի մաքրման կայանի
կառٳցٳմ, ինչը թٳյլ կտա Արմավիր, Մեծամոր քաղաքների  ٳՆորապատ համայանքի կեղտաջրերի
մաքրման աշխատանքներ իրականացնել:
2020թ. այս ծրագրերին ٳղղվող վարկային և դրամաշնորհային ﬕջոցները համապատասխանաբար
կկազﬔն 5,354.7 մլն դրամ և 6,804.9 մլն դրամ:

3. ԿՈՇՏ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ
ՄԺԾԾ ժամանակահատվածٳմ կոշտ թափոնների կառավարման բնագավառٳմ
կարևորվٳմ են՝
ՀՀ բնակավայրերٳմ աղբահանٳթյան բարելավման
ապահովٳմը,
16

%

Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման
համակարգի զարգացٳմը:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ
Թափոնների հավաքման ծածկٳյթը չի փոխվի
և կկազﬕ 16%:

16%
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3 անգամ
4.4 մլրդ դրամ

Երևանٳմ փակման ենթակա աղբավայրերի փակٳմ և նոր աղբավայրերի ստեղծٳմ:
Երևանٳմ կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավմանը և նոր աղբավայրի
ստեղծմանը տարբեր բյٳջետային ﬕջոցառٳﬓերով կٳղղվի 4,355.0 մլն դրամ, որը
նախորդ տարվա ծավալը գերազանցٳմ է մոտ 3 անգամ:

29 հա տարածքٳմ կկառٳցվի եվրոպական չափորոշիչներով նոր քաղաքային աղբավայր
(կիրականացվի աշխատանքների 60 տոկոսը), կներկայացվեն գործող թվով 2 աղբանոցների
(Նٳբարաշեն և Աջափնյակ) ﬔկٳսացման վերջնական նախագծերը, և քաղաքային նոր
աղբավայրի կառٳցման վերջնական նախագիծը, կստեղծվեն աղբահանٳթյٳն
իրականացնող կազմակերպٳթյٳնների ﬔքենաների համար աղբի տեղադրման 150
ﬔքենա/օր հնարավորٳթյٳններ:

44%
+932.9 մլն դրամ

ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքٳնիքի մարզերٳմ կստեղծվի նոր ﬔկ աղբավայր: Աղբավայրը
կստեղծվի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ծրագրով: Կառٳցապատման
աշխատանքները ﬔկնարկել են: Շահագործվող աղբանոցների թիվը կկրճատվի 30
տոկոսով: Ծրագրին 2020թ. ընդաﬔնը կٳղղվեն մոտ 3,053 մլն դրամ ﬕջոցներ, նախորդ
տարվա հաﬔմատٳթյամբ 44 տոկոսով ավել: Ծրագիրն ընդգրկٳմ է 97 համայնք:

Վերակառٳցման և զարգացման եվրոպական բանկի, Արևել յան Եվրոպայի
էներգախնայողٳթյան և բնապահպանական գործընկերٳթյան ֆոնդի, Եվրապական
ﬕٳթյան և Եվրոպական ներդրٳմային բանկի ֆինանսական աջակցٳթյամբ
իրականացվٳմ են ծրագրեր ٳղղված՝
Կոտայքի և Գեղարքٳնիքի մարզերٳմ կոշտ կենցաղային թափոնների
կառավարման համակարգի բարելավմանը, նոր աղբավայրի կառٳցմանը,
Կոտայքի մարզի կոշտ կենցաղայաին թափոնների վերամշակմանը,
Երևանٳմ կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավմանը, այդ
թվٳմ` նոր աղբավայրի կառٳցٳմ, շահագործٳմ և վերամշակման ծավալների
ավելացմանը նպաստող համակարգերի ներդրٳմ:
2020թ. այս խնդիրներին կٳղղվի 9,744 մլն դրամ վարկային և 3,881.6 մլն դրամ
դրամաշնորհային ﬕջոցներ:
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4. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ
Էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ٳղղٳթյٳններն են`
Սեփական վերականգնվող էներգապաշարների պոտենցիալի իրացٳմը,
Էլեկտրաէներգիա արտադրող հզորٳթյٳնների ստեղծٳմը և
արտահանման կողﬓորոշٳմ ٳնեցող էներգահամակարգի կառٳցٳմը,
Ատոմային էներգետիկայի զարգացٳմը, էներգաբլոկի անվտանգٳթյան և հٳսալիٳթյան
աստիճանի բարձրացմանն ٳղղված աշխատանքների իրականացٳմը, նոր ատոմային
էներգաբլոկի կառٳցման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացٳմը:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ
Էլեկտրահաղորդման օդային գծի տարեկան անջատٳﬓերի քանակը կկրճատվի
14-ից ﬕնչև 2 դեպք,
Ենթակայանների սարքավորٳﬓերի խափանٳﬓերի տարեկան քանակը կկրճատվի
33- ից ﬕնչև 6 դեպք,
Կկրճատվի անջատٳﬓերի ﬕջին տարեկան հաճախականٳթյան հոսանքազրկٳﬓերի
քանակ/բաժանորդների թիվ հարաբերակցٳթյٳնը՝ 0.31-ից ﬕնչև 0.14,
Ագարակ-2 և Շինٳհայր ենթակայանների թողٳնակٳթյٳնը կաճի 250-ից ﬕնչև 380 ՄՎտ,
Վերակառٳցվող հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի կողﬕց էներգահամակարգին
մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի ծավալը 2400-ից կաճի ﬕնչև առնվազն
2800 մլն ԿՎտ/ժ:
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Էներգետիկայٳմ երեք խոշոր գործըներների (ՎԶԲ, ԱԶԲ և ՌԴ) վարկային և դրամաշնորհային
աջակցٳթյան շրջանակներٳմ կշարٳնակեն իրականացվել էլեկտրոմոտակարարման
հٳսալիٳթյան բարձրացման, ոլորտի ֆինանսական առողջացման, էլեկտրահաղորդման
ցանցի բարելավման ﬕ շարք ծրագրեր: Մասնավորապես՝
Շٳրջ 50 կմ երկարٳթյամբ «Լալվար» և «Նոյեմբերյան» օդային գծերի վերակառٳցٳմ,
«Հաղթանակ», «Չարենցավան-3», «Վանաձոր-1», «Աշնակ», «Ագարակ-2» և «Շինٳհայր»
ենթակայանների վերակառٳցٳմ,
Նախատեսվٳմ է վերակառٳցել 40 և ավելի տարիներ շահագործման ﬔջ գտնվող
«Զովٳնի» և «Արարատ-2» ենթակայանները,
Կարգավորման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնٳմ,
Իրականացվٳմ են ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի
երկարացման աշխատանքներ,
Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի անվտանգٳթյան մակարդակի
բարձրացման աշխատանքներ:
2020թ. այս ծրագրերին ٳղղվող վարկային և դրամաշնորհային ﬕջոցները համապատասխանաբար կկազﬔն
26,209.2 մլն դրամ և 3,516.5մլն դրամ:
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134.8

1.4
33.9
15.0
-89.7

0.4
0.3
-74.0
-0.7

0.2
3.9
0.3
0.04

Ռադիոակտիվ թափոնների
կառավարٳմ

0.0

Միջٳկային և ճառագայթային
անվտանգٳթյան կարգավորٳմ

Ջրային
տնտեսٳթյٳն

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի
զարգացման ծրագիր

49.8

Որոտան - Արփա - Սևան թٳնելի
ջրային համակարգի կառավարٳմ

-0.7

Կոլեկտորադրենաժային ծառայٳթյٳններ

Տրանսպորտ

Ջրային տնտեսٳթյան ոլորտٳմ
ծրագրերի համակարգٳմ
և մոնիտորինգ

Տրանսպորտ

Ջրամատակարարման և
ջրահեռացման բարելավٳմ

85.0

Ոռոգման համակարգի առողջացٳմ

0.4

Ավիացիայի բնագավառٳմ
վերահսկողٳթյան և կանոնակարգման
ապահովٳմ

83.3

Երկաթٳղային ցանցի զարգացٳմ

Ճանապարհային ցանցի բարելավٳմ

ԵՆԹԱԿԱՌؤՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
2020թ., մլդ դրամ
Աճը 2019թ. հաﬔմատ, %

92.5

54.6

-72.2
41.5

4.3
7.4

Էներգետիկա
Կոշտ թափոնների
կառավարٳմ

96.3

Ջրային տնտեսٳթյٳն
Էներգետիկա

100.8

18.6
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ԳՅؤՂԱՏՆՏԵՍؤؤՆ
Ագրարային հատվածٳմ կառավարٳթյան կողﬕց իրականացվող քաղաքականٳթյٳնը
նպատակաٳղղված է.
Գյٳղատնտեսٳթյան արդյٳնավետٳթյան բարձրացմանը, գյٳղատնտեսական
արժեշղթայٳմ ընդգրկված սٳբյեկտների եկամٳտների ավելացմանը,
Երկրի պարենային անվտանգٳթյան մակարդակի բարձրացմանը։

ԱԳՐՈՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԳԵՐԱԿԱՅؤؤՆՆԵՐ ԵՆ՝

Գյٳղատնտեսٳթյան
ռեսٳրսային ներٳժի
արդյٳնավետ օգտագործٳմ

Առաջադիմական
տեխնոլոգիաների ներդրٳմ

Պարենային
անվտանգٳթյան
մակարդակի բարձրացٳմ
Գյٳղատնտեսٳթյան
ինտենսիվացման
մակարդակի բարձրացٳմ

Տնտեսավարողների
եկամٳտների
ավելացٳմ

Բնակլիմայական
ռիսկերի
ﬔղմٳմ

$
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ (2022թ.)
2019 թվականի նկատմամբ գյٳղատնտեսٳթյան համախառն
արտադրանքը կաճի

15%-ով:
1,500

Գյٳղատնտեսական մթերք մատակարարող տնտեսավարող

800

սٳբյեկտների թիվը կաճի։
Անմշակ վարելահողերի կշիռը չի գերազանցի

30%-ը՝ 45.5%-ի դիմաց:

Ոռոգվող վարելահողերի կշիռը կգերազանցի

40%-ը՝ 26%-ի դիմաց:
9,100

Պետական աջակցٳթյամբ ոռոգման արդիական համակարգեր ներդրված
հողատարածքները 1,900 հա-ից կաճեն և 2023թ.կկազﬔն 9,100 հա:

1,900

Պտٳղբանջարեղենի և խաղողի վերամշակٳﬕց ստացված արտադրանքի
ծավալները կաճեն

5%-ով:

Մշակաբٳյսերի ﬕջին բերքատվٳթյٳնը կաճի

5%-ով:

Հացահատիկի և հատիկաընդեղենի արտադրٳթյան ծավալները կաճեն մոտ

20%-ով:
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ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ؤՂՂؤؤՆՆԵՐԸ
Մեծ ծավալներով կավելանան տարբեր նպատակներով գյٳղատնտեսական վարկերի
տոկոսադրٳյքների սٳբսիդավորման ծավալները: Գյٳղական համայնքներٳմ
վարկավորման մատչելիٳթյան մակարդակի բարձրացմանն ٳղղված վարկերի
տոկոսադրٳյքների սٳբսիդավորմանը կٳղղվի 2,151.0 մլն դրամ:

Գյٳղատնտեսական հٳմքի մթերٳﬓերի նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին
տրամադրվող վարկերի տոկոսադրٳյքների սٳբսիդավորման ծավալները կկազﬔն
998.9 մլն դրամ: Նպատակը գյٳղատնտեսական մթերքների գնման դիմաց
գյٳղացիական տնտեսٳթյٳններին վճարٳﬓերի ժամանակին կատարٳﬓ է,
գյٳղատնտեսական մթերքների վերամշակٳﬕց ստացվող արտադրանքի
մրցٳնակٳթյան, արտադրٳթյան  ٳարտահանման ծավալները աճը:

384.3 մլն դրամ
( 54%)

$

Կաճեն ժամանակակից տեխնոլոգիաներով վերամշակվող խաղողի և ինտենսիվ
պտղատ ٳայգետարածքները և հատապտղանոցները: Պլանավորվٳմ է, որ առաջիկա
տասնամյակٳմ դրանք գրեթե կկրկնապատկվեն և կկազﬔն 2,557 հա: Ժամանակակից
տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ այգիների հիﬓման համար վարկային
տոկոսադրٳյքների սٳբսիդավորմանը նախատեսվٳմ է հատկացնել 384.3 մլն դրամ՝
նախորդ տարվա հաﬔմատ ավել է 134.3 մլն դրամով: 2020-ից կիրականացվի նաև
կատարված ծախսերի մասնակի փոխհատٳցٳմ, որին նախատեսվٳմ է հատկացնել 67.1 մլն
դրամ:

Հայկական գին ٳճանաչելիٳթյան բարձրացման, գինեգործական արտադրանքի որակի
բարելավմանը, վաճառքի ծավալների ընդլայնման և արտահանման ծավալների ավելացման
ծառայٳթյٳններին կٳղղվի 300.0 մլն դրամ:

Շարٳնակվٳմ է խրախٳսվել կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրٳմը: Այս նպատակով
տրամադրվող վարկերի տոկոսադրٳյքների սٳբսիդավորմանը նախատեսվٳմ է
հատկացնել 229.8 մլն դրամ՝ 2019 թվականին հաստատված 199.6 մլն դրաﬕ դիմաց:
229.8 մլն դրամ
( 15%)

Հանրապետٳթյան գյٳղատնտեսական տեխնիկան աստիճանաբար կնորացվի,
ագրոպարենային ոլորտը կվերազինվի նոր սարքավորٳﬓերով: Տնտեսավարողներին
մատչելի պայմաններով գյٳղատնտեսական տեխնիկայի և անասնաբٳծٳթյան,
բٳսաբٳծٳթյան, ջերմոցային, սառնարանային տնտեսٳթյٳններٳմ օգտագործվող
սարքավորٳﬓերի ապահովման նպատակով գյٳղատնտեսական տեխնիկայի և
ագրոպարենային ոլորտի սարքավորٳﬓերի ֆինանսական վարձակալٳթյան` լիզինգի
պետական աջակցٳթյանը կٳղվի 642.9 մլն դրամ:

642.9 մլն դրամ
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1,125.0 մլն դրամ

Կառավարٳթյٳնն աջակցٳմ է ջերմոցային տնտեսٳթյٳնների ներդրմանը: Փոքր և
ﬕջին ջերմոցային տնտեսٳթյٳնների ներդրման պետական աջակցٳթյանը
նախատեսվٳմ է հատկացնել 1,125.0 մլն դրամ, որը կٳղղվի գյٳղատնտեսٳթյٳնٳմ
տնտեսավարողների կողﬕց փոքր և ﬕջին ջերմատների կառٳցման և դրանց
տեխնոլոգիական ապահովման ծախսերի մասնակի փոխհատٳցմանը:

Աճել են ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման աջակցٳթյան ծավալները:
Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման նպատակով տրամադրվող վարկերի
տոկոսադրٳյքների սٳբսիդավորմանը նախատեսվٳմ է հատկացնել 412.5 մլն դրամ՝
2019թ. բյٳջեով նախատեսված 312.1 մլն դրաﬕ դիմաց: Միաժամանակ 2020թ-ին
նախատեսվٳմ է նաև ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման
համաֆինանսավորٳմ՝ 140.2 մլն դրամ, կիրականացվի կատարված ծախսերի մասնակի
փոխհատٳցٳմ:

412.5 մլն դրամ
( 32%)

Սերﬓաբٳծٳթյան զարգացٳմ: Հացահատիկային, հատիկաընդեղեն և կերային
մշակաբٳյսերի սերﬓաբٳծٳթյան զարգացմանը կٳղղվի 195.0 մլն դրամ, որի արդյٳնքٳմ
կավելանան հանրապետٳթյան տարածքٳմ արտադրվող բարձր վերարտադրٳթյան
հացահատիկային, հատիկընդեղեն և կերային մշակաբٳյսերի սերﬓանյٳթի
արտադրական ծավալները, կբարձրանա տեղական սերﬓանյٳթով ինքնաբավٳթյան
մակարդակը:

Մեկնարկٳմ են անասնապահٳթյան խրախٳսման նոր նախաձեռնٳթյٳններ:
Տավարաբٳծٳթյան զարգացմանը նախատեսվٳմ է հատկացնել 200.5 մլն դրամ:
Միջոցառման նպատակը տավարաբٳծٳթյամբ զբաղվող տնտեսավարողներին վարկերի
տոկոսադրٳյքի մասնակի սٳբսիդավորման ﬕջոցով տոհմային ԽԵԿ-ի մատակարարٳﬓ է:
Անասնապահٳթյան խրախٳսման ﬕջոցառٳﬓերի արդյٳնքٳմ 2020թ. վաճառված կովերի
թիվը պլանվորվٳմ է հասցնել ﬕնչև 33,000 գլխի, իսկ ﬔկ կովի կաթի ﬕջին
արտադրٳթյٳնը ﬕնչև 1,700 լիտր/տարի: Մինչև 2024թ. տոհմային կենդանիների
տեսակարար կշիռը 0.5-ից կաճի ﬕնչև 5 տոկոս:

200.5 մլն դրամ

Շարٳնակվٳմ է Խելացի անասնաշենքերի կառٳցման աջակցٳթյٳնը: Փոքր և ﬕջին
Խելացի անասնաշենքերի կառٳցման կամ վերակառٳցման և դրանց տեխնոլոգիական
ապահովման պետական աջակցٳթյանը կٳղղվի 630.0 մլն դրամ:

Խրախٳսվٳմ է տոհմային գործի զարգացٳմը: Ոչխարաբٳծٳթյան և այծաբٳծٳթյան
զարգացման նպատակով բարձրարժեք տոհմային ոչխարների և այծերի ձեռքբերան և բարձր
մթերատ ٳհոտերի ձևավորման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրٳյքների
սٳբսիդավորմանը և տնտեսավարողների կատարված ծախսերի փոխհատٳցմանը
նախատեսվٳմ է հատկացնել համապատասխանաբար 364.1 մլն և 310.5 մլն դրամ:
Պլանավորվٳմ է 2020թ. վաճառված ոչխարների թիվը կհասնի ﬕնչև 67,000 գլխի։
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Կիրականացվեն խոշոր եղջերավոր կենդանիների համատարած համարակալման և
հաշվառման աշխատանքներ:
Խոշոր եղջերավոր կենդանիների հաշվառման ﬕջոցառٳﬓերին կٳղղվի 750.0 մլն դրամ:
Նպատակը՝ հաշվառման և անձնագրավորման համակարգի ներդրٳﬓ է:

6

Կապահովվի գյٳղատնտեսական կենդանիների վարակաﬔրժٳթյան 90 տոկոս
մակարդակ: Անասնաբٳժական ծառայٳթյٳններին կٳղղվի 2,616.2 մլն դրամ, որը
նախորդ տարվա մակարդակը գերազանցٳմ է 53 տոկոսով:
( 53%)

ՀԲ աջակցٳթյամբ իրականացվող Համայնքների գյٳղատնտեսական ռեսٳրսների
կառավարման և մրցٳնակٳթյան երկրորդ ծրագրի շրջանակներٳմ շարٳնակվٳմ է
անասնապահական ٳղղվածٳթյٳն ٳնեցող համայնքներին արոտօգտագործման /
անասնապահական առավել մրցٳնակ և կայ ٳհամակարգերի ստեղծման աջակցٳթյٳնը
(վարկային ﬕջոցներ` 2,142.4 մլն դրամ, ՀՀ համաֆինանսավորٳմ` 62.5 մլն դրամ):

Գյٳղատնտեսٳթյան զարգացման ﬕջազգային հիﬓադրաﬕ և ՕՊԵԿ զարգացման
ﬕջազգային հիﬓադրաﬕ աջակցٳթյամբ շարٳնակվٳմ է իրականացվել
«Ենթակառٳցվածքների և գյٳղական ֆինանսավորման աջակցٳթյٳն» ծրագիրը, որի
նպատակն է նվազեցնել գյٳղական աղքատٳթյٳնը Հայաստանٳմ և ստեղծել ավելի
բարեկարգ սոցիալական և տնտեսական ենթակառٳցվածքներ (վարկային ﬕջոցներ`
643.2 մլն դրամ, ՀՀ համաֆինանսավորٳմ` 162.0 մլն դրամ): Ծրագրի շրջանակներٳմ
ստեղծված աշխատատեղերի քանակը 2022թ կհասնի 1,450-ի, ոռոգման համակարգերը
կվերականգնվեն 3,200 հա հողատարածքների վրա, կբարելավվի 25 համայնքների
ջրամատակարարٳմը:
Դրամաշնորհային ծրագրերի ﬕջոցով (դրամաշնորհներ՝ 1,636 մլն դրամ: ՀՀ
համաֆինանսավորٳմ՝ 384.2 մլն դրամ) ոլորտٳմ իրականացվٳմ են ﬕ շարք
ﬕջոցառٳﬓեր ٳղղված՝
Վայոց ձորի, Արարատի և Սյٳնիքի մարզերի ագրոէկոլոգիական առٳմով առավել
ռիսկային տարածքների բնակիչների ընդհանٳր կարողٳթյٳնների զարգացմանը:
Ոլորտٳմ մոնիթորինգի և գնահատման կարողٳթյٳնների ամրապնդմանը:
Գյٳղական աղքատٳթյան կրճատմանը:
Ապահովագրական համակարգի աստիճանական ներդրման նախադրյալների
ստեղծմանը:
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ԳՅؤՂԱՏՆՏԵՍؤԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
2020թ., մլրդ դրամ
(փակագծերٳմ՝ կշիռն ընդաﬔնը
գյٳղատնտեսական ծրագրերի բյٳջեٳմ)

Աճը 2019թ. հաﬔմատ, %

95.4

4.2

4.0

(23.5%)

57.1

(22.5%)

-33.7

4.5

2020

52.6

2.6

(25.0%)

(14.5%)

-1.8

1.9
(10.5%)

0.2
(1.1%)

0.4
11.1

0.5
(2.9%)

Գյٳղատնտեսٳթյան արդիականացման ծրագիր
Գյٳղական ենթակառٳցվածքների վերականգնٳմ և զարգացٳմ
Գյٳղատնտեսٳթյան խթանման ծրագիր
Անասնաբٳժական ծառայٳթյٳններ
Ենթակառٳցվածքների և գյٳղական ֆինանսավորման աջակցٳթյٳն
Բٳսաբٳծٳթյան խթանٳմ և բٳյսերի պաշտպանٳթյٳն
Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննٳթյٳններ
Գյٳղատնտեսական ծրագրերի բյٳջեի ավելի քան 71 տոկոսն ٳղղվٳմ է ոլորտٳմ իրականացվող երեք ծրագրերին,
դրանք են՝ «Գյٳղատնտեսٳթյան արդիականացման ծրագիրը», «Գյٳղական ենթակառٳցվածքների վերականգնٳմ
և զարգացٳմ» ծրագիրը և «Գյٳղատնտեսٳթյան խթանման ծրագիրը»:
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆؤؤՆ
Շրջակա ﬕջավայրի կառավարման քաղաքականٳթյٳնն ٳղղված է շրջակա ﬕջավայրի և
բնական ռեսٳրսների համալիր պահպանٳթյանը, բարելավմանը, վերականգնմանը և
ողջաﬕտ օգտագործմանը՝ հավասարակշռելով սոցիալական արդարٳթյան և տնտեսական
արդյٳնավետٳթյան հետ:

Ոլորտային ծախսային գերակայٳթյٳններն են՝

Բնական պաշարների և բնٳթյան հատٳկ
պահպանվող տարածքների կառավարٳմը և պահպանٳմը,

Անտառների կայٳն կառավարٳմը,
անտառածածկ տարածքների ընդլայնٳմը,
անտառվերականգնٳմը և անտառապատٳմը,

Ջրային ռեսٳրսների կառավարման
արդյٳնավետٳթյան բարձրացٳմը
և ջրախնայող ժամանակակից
ﬔթոդների կիրառٳմը,

Շրջակա ﬕջավայրի մոնիթորինգի,
թٳյլտվٳթյٳնների, լիցենզիաների
ﬕասնական և ժամանակակից
համակարգերի ներդրٳմը,

Վտանգավոր նյٳթերի և թափոնների կառավարٳմը:
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ

Որսագողٳթյան մակարդակը կկրճատվի

23%-ով (2022թ.):

Կառավարելի անտառային տարածքներٳմ արձանագրվող
անօրինական անտառհատٳﬓերը կկրճատվեն մոտ 3
անգամ և 2022թ.կկազﬔն ﬕնչև 1000 ծառ:

Բնական վերաճի մասնաբաժինը կառավարվող անտառային
տարածքներٳմ 8%-ից կաճի ﬕնչև 10%:

Շրջակա ﬕջավայրի բաղադրիչների վիճակի վերաբերյալ մշակվող
տեղեկատվٳթյٳն:

Բնագիտական նմٳշների հանրայնացման և էկոկրթական
նախագծերի քանակ:

17

70%

86%

25
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ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ؤՂՂؤؤՆՆԵՐԸ

+ 91.2 մլն դրամ
( 78%)

Կմաքրվի Սևանա լճի շրջակայքի 271 հա ջրածածկ անտառտնկարկներ: Այս ﬕջոցառման
իրականացմանը կٳղղվի 208.2 մլն դրամ` 2019թ. չափաքանակի՝ 117.1 մլն դրամ, հաﬔմատ
ավել է 91.2 մլն դրամով:

Կիրականացվի Սևանա լճի ջրահավաք ավազանի կենդանական ռեuٳրuների
հաշվառٳմ։ Uևանա լճի ջրահավաք ավազանի կենդանական ռեuٳրuների՝ ձկան և
խեցգետնի, պաշարների հաշվառման աշխատանքներին նախատեսվٳմ է հատկացնել
7.6 մլն դրամ:

+ 173.3 մլն դրամ
( 20%)

Բնٳթյան հատٳկ պահպանվող տարածքների գործٳնեٳթյան ապահովٳմ:
Հանրապետٳթյան բնٳթյան հատٳկ պահպանվող տարածքների՝ «Սևան», «Դիլիջան»,
«Արևիկ» և «Արփի լիճ» ազգային պարկեր, «Խոսրովի անտառ» և «Շիկահող»
պետարգելոցներ, «Սոսիների պٳրակ», «Խٳստٳփ», «Զանգեզٳր» և «Զիկատար»
պետական արգելավայրեր, դենդրոպարկեր և բնٳթյան հատٳկ պահպանվող այլ
տարածքներ, պահպանٳթյանը, անտառային տարածքների խնամքի և բնապահպանական
այլ աշխատանքների և գիտական ٳսٳﬓասիրٳթյٳնների իրականացմանը նախատեսվٳմ
է հատկացնել 1,031.4 մլն դրամ` 173.3 մլն դրամով ավել նախորդ տարվա ծավալներից:

Շարٳնակվٳմ է Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) կողﬕց
տրամադրվող «Կովկասի պահպանվող տարածքների աջակցٳթյան ծրագիր Հայաստան դրամաշնորհային ծրագիրը: Ծրագրի իրականացٳմը կնպաստի Հայաստանի
Հանրապետٳթյան Սյٳնիքի մարզٳմ կենսոլորտային տարածքի ստեղծմանը: 2020թ.
նախատեսվٳմ է 1,586.4 մլն դրամ (այդ թվٳմ դրամաշնորհային ﬕջոցներ` 1,321.9 մլն
դրամ, ՀՀ համաֆինանսավորٳմ` 264.4 մլն դրամ):

Անտառների պահպանմանն ٳղղվող ռեսٳրսները կաճեն: Անտառների պահպանմանը
կٳղղվի 1,335.5 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա հաﬔմտٳթյամբ ավել է 208.8 մլն դրամով:
Անտառպահպանման ծառայٳթյٳններին ٳղղված են ապօրինի հատٳﬓերի  ٳբնափայտի
տեղափոխման, իրացման, անտառածածկ տարածքների և բնափայտի պաշարների,
անտառների և անտառային հողերի քանակական  ٳորակական փոփոխٳթյٳնների,
անտառային հրդեհների, հիվանդٳթյٳնների և ﬖասատٳների տարածվածٳթյան և այլ
բացասական գործողٳթյٳնների կանխարգելմանը: Անտառպահպանական
ծառայٳթյٳններ կմատٳցվեն «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի իրավասٳթյան ներքո գտնվող
անտառային 342,400 հա տարածքներٳմ:

Կվերականգնվի 150 հա անտառ: Անտառվերականգնման և անտառապատման
աշխատանքներին հատկացٳﬓերը կկազﬔն 413.8 մլն դրամ՝ 150 հա վրա
անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքների իրականացման համար:
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆؤؤՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
2020թ., մլրդ դրամ
(փակագծերٳմ՝ կշիռն ընդաﬔնը շրջակա

Աճը 2019թ. հաﬔմատ, %

ﬕջավայրի պաշտպանٳթյան ծրագրերի բյٳջեٳմ)

5.1

12.5

2.8
(48.8%)

2020

2.3
(39.6%)
0.8

17.2

0.3
(5.5%)

0.4
(6.1%)

Բնական պաշարների և բնٳթյան հատٳկ պահպանվող տարածքների կառավարٳմ և պահպանٳմ
Անտառների կառավարٳմ
Բնագիտական նմٳշների պահպանٳթյٳն և ցٳցադրٳթյٳն
Շրջակա ﬕջավայրի վրա ազդեցٳթյան գնահատٳմ և մոնիթորինգ
Շրջակա ﬕջավայրի ոլորտٳմ պետական քաղաքականٳթյան մշակման, ծրագրերի համակարգման և
մոնիտորինգի ծրագրին կٳղղվի 1,168.1 մլն դրամ՝ 2019-ի 1,172.6 մլն դրաﬕ դիմաց:
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ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳؤؤՆ
1. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ
Արտակարգ իրավիճակների բնագավառٳմ քաղաքականٳթյٳնը
նպատակաٳղղված է բնական և մարդածին աղետների ռիսկի
նվազեցմանը, հնարավոր հետևանքների կանխարգելմանը և
վերացմանը:
2020 թվականին արտակարգ իրավիճակների բնագավառٳմ նախատեսվٳմ է՝
Համակարգի տարբեր օղակների կատարելագործٳմ և զարգացٳմ,
Սեյսﬕկ պաշտպանٳթյան ազգային դիտացանցի արդիականացٳմ և թվայնացٳմ,
Հիդրոօդերևٳթաբանական ստորաբաժանٳﬓերի, կայանների և դիտակետերի
աշխատանքների ավտոմատացٳմ և թվայնացٳմ,
Ռադիոլոկացիոն ցանցի արդիականացٳմ, հակակարկտային հրթիռային համակարգի
ներդրٳմ և այլն:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ
Բնակլիմայական և հիդրոօդերևٳթաբանական վտանգավոր և
անբարենպաստ երևٳյթների կանխատեսման և վաղ ազդարարման
արդյٳնավետٳթյٳնը կաճի 80-ից ﬕնչև 90%:

90%
80%

Կաճի տեխնածին վթարների և արտադրական
պատահարների նվազման տեմպը՝ 50-ից 60%:
Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կարողٳթյٳններին
տիրապետող, տեղեկացված և գիտակ բնակչٳթյան թվաքանակի աճը
կկազﬕ 10%, նախորդ տարվա 5%-ի դեպքٳմ:

10%
5%

Կգնահատվի օբյեկտների 10%-ի սեյսմակայٳնٳթյան մակարդակը,
նախորդ տարվա 5% ցٳցանիշի պայմաններٳմ:
Արտակարգ դեպքերի և պատահարների ընդհանٳր ահազանգերին
արձագանքման մակարդակը 89%-ից կաճի ﬕնչև 92%:

92%
89%
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ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ؤՂՂؤؤՆՆԵՐԸ
Փրկարար ծառայٳթյٳննրի կողﬕց ահազանգերին արձագանքման տևողٳթյٳնը
կկրճատվի: Նախատեսվٳմ է, որ ահազանգերին արձագանքման տևողٳթյٳնը կկրճատվի՝
ահազանգի ստացման պահից ﬕնչև կանչի վայրն ընկած ﬕջին ժամանակահատվածը 26.2
րոպեից կկրճատվի ﬕնչև 24 րոպե Փրկարարական ծառայٳթյٳններին կٳղղվի մոտ 27
տոկոսով ավել ﬕջոցներ, պայմանավորված փրկարարների աշխատավարձի բարձրացմամբ
և կկազﬕ 11,370.6 մլրդ դրամ:

27%
+2.4 մլրդ դրամ

Մարտٳնակٳթյան բարձրացման ապահովٳմ: Կաճի մարտٳնակٳթյան բարձրացման
նպատակով իրականացվող ٳսٳﬓավարժանքների քանակը և կկազﬕ 328՝ 9-ով ավել
նախորդ տարվա վարժանքների քանակից:

Կաճի ՀՀ մասնակցٳթյٳնը երրորդ երկրների տարածքٳմ արտակարգ իրավիճակների
կանխարգելմանը: Կաճի ՌԴ և երրորդ երկրների տարածքٳմ արտակարգ իրավիճակների
կանխարգելման աշխատանքների մասնակցٳթյٳնը և արտակարգ իրավիճակներից
տٳժած բնակչٳթյանը մարդասիրական օգնٳթյան ցٳցաբերٳմը: 2020-ին պլանավորվٳմ է
6 դեպքերի մասնակցٳթյٳն՝ նախորդ տարվա 4 դեպքի դիմաց: Բյٳջետային
հատկացٳﬓերը կկազﬔն 7.7 մլն դրամ:

21%
2.7 մլրդ դրամ

Արտակարգ իրավիճակների կառավարմանը 2020թ. կٳղղվի 15.2 մլրդ դրամ, որը նախորդ
տարվա մակարդակը կգերազանցի 21.1 տոկոսով, կամ 2.7 մլրդ դրամով: Աճի ավելի քան 90
տոկոսը կٳղղվի Փրկարարական ծառայٳթյٳններ ծրագրին: Փրկարարական
ծառայٳթյٳններ ծրագրին բաժին է ընկնٳմ արտակարգ իրավիճակների ծրագրերի
ֆինանսավորման 74.7 տոկոսը: Այս ցٳցանիշը նախորդ տարվա մակարդակը գերազանցٳմ է
3.1 տոկոսային կետով:
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ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐؤԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
2020թ., մլրդ դրամ (փակագծերٳմ՝ կշիռն ընդաﬔնը ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների նախարարٳթյան կողﬕց իրականացվող ծրագրերի բյٳջեٳմ)

1.3
(8.6%)

0.9
(5.8%)

0.4
(2.5%)

0.1
(0.8%)

11.4
(74.7%)

1.1
(7.3%)

0.05
(0.3%)

Աճը 2019թ. հաﬔմատ, %

26.5
20.2
11.7
0.9

Արտակարգ իրավիճակների բնագավառի
պետական քաղաքականٳթյան մշակٳմ,
ծրագրերի համակարգٳմ և մոնիտորինգ

Տեխնիկական անվտանգٳթյան
կանոնակարգٳմ

Արտակարգ իրավիճակների
արձագանքման կարողٳթյٳնների
զարգացٳմ

0.0
Ռազմավարական նշանակٳթյան
պաշարների կառավարٳմ

Սեյսմկիկ պաշտպանٳթյٳն

Հիդրոօդերևٳթաբանական
ծառայٳթյٳններ

Փրկարարական ծառայٳթյٳններ

2.2

11.2
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2. ՈՍՏԻԿԱՆؤؤՆ
ՄԺԾԾ ժամանակահատվածٳմ ՀՀ ոստիկանٳթյան առաջնահերթ հիﬓախնդիրներն են.
Հանցավորٳթյան մակարդակի նվազٳմը, կատարված հանցագործٳթյٳնների բացահայտման մակարդակի բարձրացٳմը,
Ոստիկանٳթյան վստահելիٳթյան մակարդակի բարձրացٳմը,
համակարգٳմ կոռٳպցիայի բացառٳմը,
ՀՀ ռազմավարական նշանակٳթյան օբյեկտների և
ենթակառٳցվածքների անվտանգٳթյան ապահովٳմը,
Ներպետական և անդրազգային կազմակերպված հանցավորٳթյան դեմ
արդյٳնավետ պայքարը:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ
Հանցագործٳթյٳնների բացահայտման աճը կկազﬕ
նախորդ տարվա 5%-ի դիմաց:

10%՝

Առավել լատենտային հանցագործٳթյٳնների (կոռٳպցիոն բնٳյթի
հանցագործٳթյٳններ, թմրաﬕջոցների, հոգեﬔտ նյٳթերի և դրանց
պրեկٳրսորների ապօրինի շրջանառٳթյան և մարդ ٳթրաֆիկինգի
կամ շահագործման դեպքեր) հայտնաբերման աճը կկազﬕ 11%՝
նախորդ տարվա 7%-ի դիմաց:
Ոստիկանٳթյան նկատմամբ հասարակական վստահٳթյան մակարդակը
նախորդ տարվա հաﬔմատٳթյամբ կաճի 60%-ով:
Ծանր հետևանքներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների
(3 և ավելի զոհ և/կամ 10 և ավելի վիրավոր) քանակը նախորդ տարվա
նկատմամբ կնվազի 12%-ով:
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1.4%
+905 մլն դրամ

ՀՀ ոստիկանٳթյան կողﬕց իրականացվող ծրագրերին 2020թ. կٳղղվի 65.3 մլրդ դրամ,
որը նախորդ տարվա մակարդակը կգերազանցի 1.4 տոկոսով, կամ 905 մլն դրամով:
Ոստիկանٳթյան ծրագրերի բյٳջեի 54.9 տոկոսը բաժին է ընկնٳմ «Հասարակական
անվտանգٳթյան ապահովٳմ» ծրագրին, հաջորդٳմ է «Ճանապարհային երթևեկٳթյան
անվտանգٳթյան ապահովٳմ» ծրագիրը՝ 22.3 տոկոս կշռով:

Ոստիկանական կրթական ծառայٳթյٳններին ٳղղվող ֆինանսավորٳմը կաճի 6.1
տոկոսով և կկազﬕ 1,6 մլրդ դրամ: Ոստիկանٳթյան բարձրագٳյն մասնագիտական
բակալավրական կրթٳթյٳն կստանան 212, իսկ մագիստրական՝ 20 ٳսնողներ:
Բարձրագٳյն ոստիկանական կրթٳթյան ծառայٳթյٳնների ստացմանը կٳղղվի 920.7 մլն
դրամ: Միջին և նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով ٳսٳցٳմ ստացող ՀՀ
ոստիկանٳթյան ծառայողների թիվը համապատասխանաբար կազմٳմ է 119 և 60, որոնց
կրթٳթյանը կٳղղվի 387.5 և 257.8 մլն դրամ:

Հասարակական կարգի պահպանٳթյան և հասարակական անվտանգٳթյան
ապահովման՝ հանցագործٳթյٳնների և այլ իրավախախտٳﬓերի կանխման, խափանման,
հայտնաբերման և բացահայտման ծառայٳթյٳններին կٳղղվի 24.6 մլրդ դրամ: Պետական
պահպանٳթյան ծառայٳթյٳններին կٳղղվի 4 մլրդ դրամ:

ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆؤԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
2020թ., մլրդ դրամ
(փակագծերٳմ՝ կշիռն ընդաﬔնը
ՀՀ ոստիկանٳթյան կողﬕց
իրականացվող ծրագրերի բյٳջեٳմ)

2.1
(3.3%)

14.6
(22.3%)

1.6
(2.4%)

Աճը 2019թ. հաﬔմատ, %

1.0
(1.5%)

Ոստիկանٳթյան ոլորտի քաղաքականٳթյան

-3.0

մշակٳմ, կառավարٳմ, կենտրոնացված
ﬕջոցառٳﬓեր, մոնիտորինգ և վերահսկողٳթյٳն
Ոստիկանٳթյան աշխատողների և նրանց

3.3

10.2
(15.7%)

ընտանիքի անդաﬓերի առողջٳթյան պահպանٳմ

6.1

Ոստիկանٳթյան կրթական ծառայٳթյٳններ
Անձնագրերի և վիզաների տրամադրٳմ՝

-4.9

բնակչٳթյան պետական ռեգիստրի ﬕասնական
համակարգի վարٳմ

35.8
(54.9%)

Ճանապարհային երթևեկٳթյան անվտանգٳթյան

-0.6

ապահովٳմ

3.7

Հասարակական անվտանգٳթյան ապահովٳմ
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3. ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳؤؤՆ
Ազգային անվտանգٳթյան ծառայٳթյան գործٳնեٳթյٳնը նպատակաٳղղված է ՝
Ներքին և արտաքին սպառնալիքներից անձի, հասարակٳթյան ٳ
պետٳթյան անվտանգٳթյան ապահովման բարձրացմանը,
Տնտեսٳթյան ոլորտٳմ կատարվող հանցագործٳթյٳնների
ժամանակին հայտնաբերման  ٳբացահայտման աշխատանքներին,
Օպերատիվ գործٳնեٳթյան արդյٳնավետٳթյան բարձրացմանը,
Պետական սահմանի շٳրջօրյա հսկման և պահպանման բարելավմանը,
հետախٳզٳթյան, հակահետախٳզٳթյան ոլորտի ընդլայնմանը,
Գաղտնի տեղեկատվٳթյան անվտանգٳթյٳն մակարդակի բարելավմանը,
Հատٳկ պետական պաշտպանٳթյան ենթակա անձանց և օբյեկտների
անվտանգٳթյան ապահովման բարձրացմանը:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ
Օտարերկրյա պետٳթյٳնների հատٳկ ծառայٳթյٳնների և այլ
կազմակերպٳթյٳնների, ինչպես նաև առանձին անձանց հետախٳզական
գործٳնեٳթյան բացահայտման, կանխման և խափանման մակարդակը
կկազﬕ 100%՝ առկա 95% մակարդակի դիմաց:
Կապահովվի ՀՀ պետական սահմանի անձեռնﬗելիٳթյան

100%
95%

100% մակարդակ:
100%

Օպերատիվ-հետախٳզական ﬕջոցառٳﬓերի շնորհիվ
հանցագործٳթյٳնների բացահայտման, կանխման և խափանման
մակարդակը կկազﬕ 100%՝ առկա 75% մակարդակի դիմաց:
Կապահովվի մշտապես պահպանվող օբյեկտների անվտանգٳթյան
մակարդակ:

75%

100%
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35.1
մլրդ դրամ

Ազգային անվտանգٳթյան ծառայٳթյան կողﬕց իրականացվող ծրագրերին կٳղղվի
7.2 տոկոսով ավելի ﬕջոցներ, քան 2019թ. և կկազﬕ 35.1 մլրդ դրամ: Մասնավորապես
ազգային անվտանգٳթյան ապահովմանը կٳղղվի 31.3 մլրդ դրամ, որը նախորդ տարվա
մակարդակը գերազանցٳմ է 5.3 տոկոսով:

Հետախٳզական, հակահետախٳզական, ռազմական հետախٳզٳթյան, հանցագործٳթյٳնների դեմ պայքարի և պետական սահմանի պահպանٳթյան գործٳնեٳթյան
կազմակերպմանը կհատկացվի 23.3 մլրդ դրամ:

Ազգային անվտանգٳթյան կարիքների համար անհրաժեշտ հակավիրٳսային ծրագրերի
լիցենզիաների ձեռքբերմանը 2020թ. պետական բյٳջեով նախատեսվել է 13.4 մլն դրամ`
որը 2019 թվականի նկատմամբ աճել է 5.9 մլն դրամով: Ազգային անվտանգٳթյան
համակարգի տրանսպորտային սարքավորٳﬓերի հագեցվածٳթյան բարելավմանը
կٳղղվի 153.2 մլն դրամ:

Պետական պահպանٳթյան ապահովմանը կٳղղվի 3.9 մլրդ դրամ՝ նախորդ տարվա
մակարդակը գերազանցٳմ է 24.5 տոկոսով: Պետական պահպանٳթյան ծառայٳթյٳններ
ծրագրի շրջանակներٳմ նախատեսվٳմ է իրականացնել բարձրաստիճան պաշտոնատար
անձանց և ՀՀ-ٳմ գտնվող բարձրաստիճան հյٳրերի անվտանգٳթյան ապահովٳմ:
Մշտական պահպանٳթյան ենթակա անձանց թիվը 10 է:

25%
+765.1 մլն դրամ

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳؤԱՆ ԾԱՌԱՅؤԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
2020թ., մլրդ դրամ
(փակագծերٳմ՝ կշիռն ընդաﬔնը ՀՀ ազգային
անվտանգٳթյան ծառայٳթյան կողﬕց
իրականացվող ծրագրերի բյٳջեٳմ)

3.9
(11.1%)

Աճը 2019թ. հաﬔմատ, %

24.5

5.3
31.2
(88.9%)

Պետական
պահպանٳթյան ապահովٳմ

Ազգային
անվտանգٳթյٳն
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ԱՐԴԱՐԱԴԱՏؤؤՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ
ԳՈՐԾؤՆԵؤؤՆ
Քաղաքականٳթյան հիﬓական թիրախներն են՝
Դատաիրավական բարեփոխٳﬓերի իրականացٳմը,
Մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանվածٳթյան և մարդ ٳազատ
ստեղծագործելٳ, արժանապատիվ  ٳերջանիկ ապրել ٳհամար
նպաստավոր պայմանների ստեղծٳմը,
Կոռٳպցիայի դեմ շարٳնակական պայքարը:
Կառավարٳթյٳնը ՄԺԾԾ ժամանակահատվածٳմ կարևորٳմ է և միջոցառٳﬓեր
են նախատեսված քրեաիրավական արդարադատٳթյան, անչափահասների
արդարադատٳթյան և էլեկտրոնային արդարադատٳթյան ոլորտներٳմ:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ
Կապահովվի բոլոր իրավաբանական անձանց պետական գրանցման և
հաշվառման տվյալների հրապարակայնացٳմ:
Կընդլայնվի կալանավորվածների և դատապարտյալների անձնական և
մշակٳթային, կրթական  ٳհոգևոր զարգացման պատշաճ պայմանների
ապահովման, սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների
ընդգրկման մակարդակը և կկազﬕ 78.5%՝ նախորդ տարվա 75%-ի դիմաց:
Կընդլայվի կալանավորվածների և դատապարտյալների զբաղվածٳթյան
մակարդակը և կկազﬕ 22%՝ նախորդ տարվա 20%-ի դիմաց:
Դատական համակարգի անկախٳթյٳնը իշխանٳթյան այլ ճյٳղերի,
անհատների կամ ընկերٳթյٳնների ազդեցٳթյٳնից (WEF-ի ցٳցանիշի)
առկա 3.3 մակարդակից կաճի և 2022թ կկազﬕ 6.3:

75% 78.5%

22%
20%

6.3
3.3
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ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ؤՂՂؤؤՆՆԵՐԸ
Ոլորտին ٳղղվող ռեսٳրսները կաճեն 1.1 մլրդ դրամով կամ 2.4 տոկոսով: Բյٳջետային
ծախսերի աﬔնաﬔծ աճը կարձանագրվի Մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանٳթյան
բնագավառٳմ՝ 13.9 տոկոս: Հետևٳմ է արդարադատٳթյան բնագավառի ծրագրերի աճը՝
4.2 տոկոս: 2.3 և 1.9 տոկոսով կաճեն համապատասխանաբար դատական իշխանٳթյան
գործٳնեٳթյան ապահովման (Բարձրագٳյն դատական խորհٳրդ) և Դատախազٳթյան
ծրագրերի ֆինանսավորման ծավալները:

17,630
+4.2%
16,916

ՀՀ արդարադատٳթյան նախարարٳթյٳն
ՀՀ սահմանադրական դատարան

721
726

-0.6%
12,662
12,381

Բարձրագٳյն դատական խորհٳրդ
ՀՀ դատախազٳթյٳն

5,443
5,341

+1.9%
7,749
7,840

ՀՀ քննչական կոﬕտե
ՀՀ հատٳկ քննչական ծառայٳթյٳն

738 -0.2%
740

Մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանի
աշխատակազմ

515 +13.9%
453

+2.3%

-1.2%

2020թ.

2019թ.

Կբարելավվեն կալանավայրերٳմ դատապարտյալներին մատٳցվող տրամադրվող
բժշկական օգնٳթյան և սպասարկման ծառայٳթյٳնները: Այս նպատակով
Արդարադատٳթյան նախարարٳթյան կազմٳմ ստեղծվել է «Քրեակատարողական
բժշկٳթյան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը: 2020 թվականի պետական բյٳջեի նախագծով
արդարադատٳթյան նախարարٳթյան քրեակատարողական հիﬓարկٳմ պահվող
կալանավորված անձանց և դատապարտյալներին պատշաճ բժշկական օգնٳթյան և
սպասարկման ծառայٳթյٳններին նախատեսվել է ٳղղել 706.3 մլն դրամ:

Դատապարտյալների և կալանքի տակ գտնվող անձանց թիվը գնահատվٳմ է, որ
կկազﬕ 3,000 մարդ: Քրեակատարողական ծառայٳթյٳնների արժեքը ﬔկ
դատապարտյալի հաշվով կազմٳմ է ամսական ﬕջինٳմ 259.2 հազար դրամ, որը նախորդ
տարվա մակարդակը զիջٳմ է 5,400 դրամով: Քրեակատարողական ծառայٳթյٳններին
ٳղղվող ֆինանսական ﬕջոցները կաճեն 6 տոկոսով:
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ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏؤԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐؤԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
2020թ., մլրդ դրամ
(փակագծերٳմ՝ կշիռն ընդաﬔնը
ՀՀ արդարադատٳթյան նախարարٳթյան
կողﬕց իրականացվող ծրագրերի բյٳջեٳմ)

Աճը 2019թ. հաﬔմատ, %

0.7
2.7
(15.5%)

(3.8%)

1.8
(10.2%)

9.7
8.1

0.6
(3.6%)

6.0

0.6
(3.4%)
1.1

0.3

1.5

(1.9%)

10.9
(61.7%)

-2.9

-4.1

Քրեակատարողական ծառայٳթյٳններ
Հարկադիր կատարման ծառայٳթյٳններ
Արդարադատٳթյան ոլորտٳմ քաղաքականٳթյան մշակٳմ՝ ծրագրերի
համակարգٳմ խորհրդատվٳթյան և մոնիտորինգի իրականացٳմ
Դատական և հանրային պաշտպանٳթյٳն
Իրավական իրազեկٳմ և տեղեկատվٳթյան ապահովٳմ
Արդարադատٳթյան համակարգի աշխատակիցների
վերապատրաստٳմ և հատٳկ ٳսٳցٳմ
Քաղաքացիական կացٳթյան ակտերի գրանցٳմ
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ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆؤؤՆ
Կառավարٳթյան արտաքին քաղաքականٳթյٳնն ٳղղված է՝
հանրապետٳթյան արտաքին անվտանգٳթյան բաղադրիչի ամրապնդմանը,
երկրի զարգացման համար արտաքին բարենպաստ պայմանների և երաշխիքների
ապահովմանը,
բարեկամ և գործընկեր պետٳթյٳնների հետ փոխշահավետ համագործակցٳթյան
զարգացմանը,
ﬕջազգային կազմակերպٳթյٳններٳմ և ինտեգրացիոն գործընթացներٳմ
ներգրավվածٳթյան խորացմանը:

Հայաստանի արտաքին քաղաքականٳթյան օրակարգի կարևորագٳյն գերխնդիրներ
եղել և ﬓٳմ են՝
Ղարաբաղյան հիﬓախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման
ٳղղٳթյամբ գործելը,

Ցեղասպանٳթյٳնների և մարդկٳթյան դեմ հանցագործٳթյٳնների
կանխարգելման գործընթացի շարٳնակականٳթյան ապահովٳմը:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ
ՀՀ ﬕջազգային երկկողմ հարաբերٳթյٳնները կընդլայնվեն. ՀՀ-ի հետ
դիվանագիտական հարաբերٳթյٳններ հաստատած օտարերկրյա
պետٳթյٳնների և ﬕջազգային իրավٳնքի այլ սٳբյեկտների քանակը
2020թ. 176-ից կաճի 178-ի:
ՀՀ ﬕջազգային բազմակողմ հարաբերٳթյٳնները կընդլայնվեն.
ﬕջազգային կազմակերպٳթյٳնների քանակը, որոնց ՀՀ-ը
անդամակցٳմ կամ փոխգործակցٳմ է 2020թ. 97-ից կաճի 114-ի:
Օտարերկրյա պետٳթյٳններٳմ գործող ՀՀ դիվանագիտական
ծառայٳթյան մարﬕնների քանակը 2020թ. 58-ից կաճի 63-ի:

178
176

114
97

63
58
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ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ؤՂՂؤؤՆՆԵՐԸ

ՀՀ դեսպանٳթյٳնների և ներկայացٳցչٳթյٳնների պահպանման ծախսերը 2020
թվականի համար ծրագրավորվել են 10.8 մլրդ դրաﬕ չափով:
10.8 մլրդ դրամ

Ծախսերն ավելացվել են Էրբիլٳմ ՀՀ հյٳպատոսٳթյան, Կատարٳմ, Եթովպիայٳմ,
Իսրաելٳմ ՀՀ դեսպանٳթյան ստեղծման, Ուզբեկստանٳմ ՀՀ դեսպանի նշանակման
(նստավայրը Երևան՝) հետ կապված պահպանման ծախսերի նախատեսմամբ, ինչպես նաև
Վատիկանٳմ, Ժնևٳմ և Լոնդոնٳմ ՀՀ դիվանագիտական, Լիոնٳմ և Լոս Անջելեսٳմ ՀՀ
գլխավոր հյٳպատոսական ներկայացٳցչٳթյٳնների գործٳնեٳթյան ապահովման
նպատակով ծախսերի նախատեսմամբ, որի համար նախորդ տարիներին ծախս չի
նախատեսվել:

ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆؤԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
2020թ., մլրդ դրամ
(փակագծերٳմ՝ կշիռն ընդաﬔնը արտաքին
քաղաքականٳթյան ծրագրերի բյٳջեٳմ)
0.2

Աճը 2019թ. հաﬔմատ, %

(1.2%)

2.4
(15.8%)

2.0
(12.9%)

0.1
(0.4%)

10.8

7.8

4.9

(69.8%)

0.0
-1.7

-4.2
Օտարերկրյա պետٳթյٳններٳմ ՀՀ դիվանագիտական
ծառայٳթյան մարﬕնների գործٳնեٳթյան
կազմակերպٳմ և իրականացٳմ
Համագործակցٳթյٳն ﬕջազգային
կազմակերպٳթյٳնների հետ
Արտաքին գործերի ոլորտٳմ կառավարٳթյան
քաղաքականٳթյան մշակٳմ և իրականացٳմ
Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ և օտարերկրյա
պետٳթյٳններٳմ արարողակարգային
ﬕջոցառٳﬓերի իրականացٳմ

Միջազգային հարաբերٳթյٳնների և դիվանագիտٳթյան
ոլորտٳմ մասնագետների պատրաստٳմ և վերապատրաստٳմ
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ՍՓՅؤՌՔ
Կառավարٳթյٳնը սփյٳռքի բնագավառٳմ կարևորٳմ է՝
Հայաստան-Սփյٳռք գործակցٳթյան զարգացٳմը և ամրապնդٳմը, Հայկական Սփյٳռքի
հայապահպանٳթյանն ٳղղված խնդիրների լٳծٳմը, ինչպես նաև Սփյٳռքٳմ հայկական
հարցի ﬕջազգայնացٳմը:
ՀՀ զարգացման գործընթացներٳմ Սփյٳռքի ներٳժի ներգրավٳմը, Սփյٳռքի
մասնակցٳթյٳնը Հայաստանի տնտեսական կյանքին:
Հայաստանի և Սփյٳռքի ﬕջև կրթական՝ մշակٳթային և երիտասարդական
հաղորդակցٳթյան՝ ճանաչողٳթյան և տեղեկացվածٳթյան մակարդակի բարձրացٳմը:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ (2022թ.)
Աշխարհի բոլոր հայ համայնքներին հասանելի կդառնան հայկական
մշակٳյթը, արվեստը, պատմٳթյٳնը, ազգային արժեքներն  ٳֆիլﬔրը.
2020թ. սփյٳռքահայերի իրազեկվածٳթյան մակարդակը կհասնի 38%-ի:
Կիրականացվի Սփյٳռքի ներٳժի ամբողջական քարտեզագրٳմ.
2020թ. կٳսٳﬓասիրվեն սփյٳռքի համայնքների 50%-ը:

38%

50%
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ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ؤՂՂؤؤՆՆԵՐԸ

450.1 մլն դրամ

Հայաստան-Սփյٳռք գործակցٳթյան զարգացմանը և ամրապնդմանը կٳղղվի 450.1 մլն
դրամ: Ծրագրի շրջանակներٳմ սփյٳռքահայերին, մասնավորապես երիտասարդٳթյանը,
կներկայացվի Հայաստանը, կկազմակերպվեն հայրենաճանաչٳթյան այցելٳթյٳններ,
սփյٳռքահայ երիտասարդ մասնագետները կներգրավվեն Հայաստանի հանրային
քաղաքականٳթյան ոլորտٳմ՝ նրանց գիտելիքներն  ٳփորձը կիրառել ٳհամար:

Կٳսٳﬓասիրվեն Սփյٳռքի 80 համայնքների խնդիրները: Միջոցներ կձեռնարկվեն
դրանց լٳծման ٳղղٳթյամբ, ըստ մասնագիտական ոլորտների կկազմակերպվեն
հավաք-հանդիպٳﬓեր: Այս նպատակին կٳղղվի 125.0 մլն դրամ:

139.9 մլն դրամ

125.0 մլն դրամ

«Քայլ դեպի տٳն» ﬕջոցառման շրջանակներٳմ սփյٳռքահայ 600 երիտասարդների
համար կկազմակերպվեն ճանաչողական այցելٳթյٳններ Հայաստան: Նպատակն է
նպաստել սփյٳռքի հայ պատանիների ազգային ինքնٳթյան պահպանմանը և
զարգացմանը, հայրենաճանաչٳթյան մակարդակի բարձրացմանը: Այս ﬕջոցառմանը
կٳղղվի 139.3 մլն դրամ:

Սփյٳռքահայ 40 երիտասարդ առաջնորդների համար կկազմակերպվեն համայնքային
գործիչների վերապատրաստման դասընթացներ: Արդյٳնքٳմ նրանք իրազեկ կդառնան
Հայաստանի ներքին քաղաքականٳթյանը: Այս ٳղղٳթյամբ կծախսվի 25.0 մլն դրամ:

25.0 մլն դրամ

90.2 մլն դրամ

ՀՀ հանրային ոլորտٳմ կկազմակերպվի 20 երիտասարդ սփյٳռքահայ երիտասարդ
մասնագետների պրակտիկան: Նրանք հնարավորٳթյٳն կٳնենան ծանոթանալ ٳՀՀ
սոցիալ-քաղաքական կյանքին, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
մարﬕնների աշխատանքներին և իրենց փորձն  ٳգիտելիքները կիրառել ՀՀ պետական
քաղաքականٳթյան տարբեր ٳղղٳթյٳններٳմ: Միջոցառմանը կٳղղվի 90.2 մլն դրամ:

ՀՀ զարգացման գործընթացներٳմ Սփյٳռքի ներٳժի ներգրավմանն ٳղղված
ﬕջոցառٳﬓերին կٳղղվի 325.1 մլն դրամ: Նպատակը Սփյٳռքի ներٳժի ներգրավٳﬓ է
Հայաստանի զարգացման գործընթացին, համատեղ ծրագրերի իրականացٳմը,
համահայկական մասնագիտական ցանցերի ստեղծٳմը:

325.1 մլն դրամ

ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԲՅՈՒՋԵ 2020

94

Ռեսٳրսները կٳղղվեն սփյٳռքի համայնքների ٳսٳﬓասիրٳթյٳնների և տվյալների
հավաքագրման աշխատանքերի կազմակերպմանը: Կստեղծվի 80 երկրի մոտ 70,000
անհատի տվյալների բազա, կٳսٳﬓասիրվեն 25,000 համայնքներ, կձևավորվի սփյٳռքի
քարտեզը:

Կկազմակերպվեն 3 համահայկական համաժողոﬖեր: Համաժողոﬖերը կկազմակերպվեն
ի նպաստ Հայաստանի և Սփյٳռքի ﬕջև համագործակցٳթյան հաստատմանը,
համահայկական ցանցերի ստեղծմանը, և հայրենադարձٳթյանը: Գնահատվٳմ է, որ 100
մասնագետներ տարվա ընթացքٳմ կհայրենադարձվեն Հայաստան:

ՍՓՅؤՌՔԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌؤՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
2019թ. և 2020թ., մլն դրամ (փակագծերٳմ՝ կշիռն ընդաﬔնը սփյٳռքի բնագավառի ծրագրերի բյٳջեٳմ)

ենադարձٳթյան
142.5
(20.1%)

ք

325.1
(41.9%)

յր
Հա

2020
775 2 մլն դրամ

ստան-Սփ
յٳռ
Հայա

ՀՀ զ
ա
Սփյ րգա
ٳռ
քի ց մ
ն

ցներٳմ
նթա
ը
ծ
ր
րավٳմ
գո ներգ
ի
ն
ա ٳժ
ր
ե

196.5
(27.7%)

2019
710 5 մլն դրամ
371.5
(52.3%)

450.1
(58.1%)

Սփյٳռքի ծրագրերն իրականացվٳմ են Վարչապետի աշխատակազմٳմ գործող Սփյٳռքի գործերի գլխավոր
հանձնակատարի գրասենյակի ﬕջոցով: Սփյٳռքի ծրագրերի գծով ՀՀ 2020 թվականին նախատեսվٳմ է
հատկացնել 775.2 մլն դրամ՝ ՀՀ 2019 թվականի պետական բյٳջեով հաստատված 710.5 մլն դրաﬕ դիմաց:
Ծախսերն աճել են 64.7 մլն դրամով, կամ 9.1 տոկոսով:
Ի լրٳﬓ Սփյٳռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի կողﬕց իրականացվող ծրագրերի՝
կրթٳթյան, մշակٳյթի և սպորտի ոլորտներٳմ ևս իրականացվٳմ են սփյٳռքի հետ համագործակցٳթյան
ﬕջոցառٳﬓեր, որոնց ՀՀ ԿԳՄՍՆ կողﬕց կٳղղվի 466.2 մլն դրամ:
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ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ
Պետական ֆինանսների կառավարման ոլորտٳմ ՀՀ կառավարٳթյան ստանձնած
հանձնառٳթյٳններ են.
Պետական ֆինանսների նպատակային, խնայողաբար և արդյٳնավետ օգտագործٳմ,
պետական ծրագրերի ծախսարդյٳնավետ կառավարٳմ:
Ստվերային տնտեսٳթյան կրճատմանն  ٳմրցٳնակ բիզնես ﬕջավայրի ձևավորմանն
ٳղղված հարկային քաղաքականٳթյան բարելավٳմ և հարկային վարչարարٳթյան
արդիականացٳմ։
Ֆինանսական կարգապահٳթյան բարելավٳմ։ Պետական ծրագրերի արդյٳնքային
ցٳցանիշների գնահատման ﬔխանիզﬓերի ներդրٳմ:
Պետական կառավարման համակարգի օպտիմալացٳմ։
Մարդկային կապիտալին և ենթակառٳցվածքներին ٳղղվող ծախսերի տեսակարար
կշռի ﬔծացٳմ։
Հանրային ներդրٳﬓերի կառավարման համակարգի ներդրٳմ:
Պետական գնٳﬓերի արդար և թափանցիկ համակարգի ներդրٳմ։
ՊՖԿ ﬕասնական էլեկտրոնային համակարգի ներդրٳմ:
Կոռٳպցիոն երևٳյթները ծնող պատճառների վերահսկման և վերջիններիս վերացմանը
կամ չեզոքացմանն ٳղղված գործողٳթյٳնների իրականացٳմ։

Quality
Efficiency
Cost
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆؤؤՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ
ՀՀ կառավարٳթյան ֆիքսված տոկոսադրٳյքով պարտքի նվազագٳյն
կշիռն ընդաﬔնը պարտքի ﬔջ 85%-ից կնվազի և 2022թ. կկազﬕ 80%:

85% 80%

ՀՀ կառավարٳթյան ներքին պետական պարտքի կշիռն ընդաﬔնը պարտքի ﬔջ
կգերազանցի նվազագٳյն ٳղենիշային 20%-ը՝ կազﬔլով 25.6% (2020թ.):
ՀՀ կառավարٳթյան ՀՀ դրամով ներգրավված պարտքի կշիռն ընդաﬔնը պարտքի
ﬔջ կգերազանցի նվազագٳյն ٳղենիշային 20%-ը՝ կազﬔլով 24.1% (2020թ.):
Առաջիկա տարվա ընթացքٳմ մարվող պետական գանձապետական
պարտատոմսերի (ՊԳՊ) կշիռը ՊԳՊ-երի ծավալٳմ 12.9%-ից կաճի և
2022թ. կկազﬕ 20%:

20%
12.9%

ՀՀ կառավարٳթյան պարտքի ﬕնչև մարٳմ ﬕջին ժամկետը 2022թ.
կկազﬕ 8-11 տարի:
1.6

Հարկաբյٳջետային ազդակը կաճի -2.3-ից ﬕնչև 1.6 (2020թ.):
-2.3

Երկարաժամկետ սٳվերեն վարկٳնակٳթյան ﬕջազգային
վարկանիշերը կբարելավվեն.՝
Fitch
վարկանիշը՝
Moody's
վարկանիշը՝

2025թ.
«BB- կայٳն հեռանկարով»

«B+դրական հեռանկարով»
«Ba- կայٳն հեռանկարով»
«B1 դրական հեռանկարով»

Հարկային եկամٳտների կշիռը ոչ գյٳղատնտեսական ՀՆԱ-ٳմ 24.2%-ից 24.2% 27.6%
կաճի ﬕնչև 27.6% (2025թ.)
Հարկային եկամٳտների կշիռը ՀՆԱ-ٳմ 20.9%-ից կաճի ﬕնչև 24%
(2025թ.)

20.9%

24%

Հարկային վարչարարٳթյան արդյٳնավետٳթյան գործակիցը 1.39-ից
կնվազի ﬕնչև 1.12 (2025թ.)
Աٳդիտի բարձրագٳյն մարﬕնների ﬕջազգային կազմակերպٳթյան (INTOSAI)
ﬔթոդաբանٳթյան հիման վրա (SAI PMF) ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի գործٳնեٳթյան
տարեկան գնահատականը կաճի՝ (1;2) ﬕջակայքից (2;3):
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ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ؤՂՂؤؤՆՆԵՐԸ

Կաճեն պետական պարտքի կառավարման ծախսերը: Մասնավորապես Կառավարٳթյան
պարտքի սպասարկման ծախսերը, այսինքն՝ տոկոսավճարների վճարման հետ կապված
ծախսերին ٳղղվող ﬕջոցները կաճեն 10.1 մլրդ դրամով և կկազﬔն 168.2 մլրդ դրամ:
168.2 մլրդ դրամ

Հանրային հատվածի ֆինանսական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստٳﬓերին
ٳղղվող ծախսերը կկազﬔն 32.1 մլն դրամ: 2020թ. ընթացքٳմ մասնագիտական
վերապատրաստٳﬓեր կանցնեն թվով 280 ներքին աٳդիտորներ, 661 գնٳﬓերի
համակարգողներ, ծրագրային բյٳջետավորման վերապատրաստٳմ կանցնեն 320
ծրագրային և ֆինանսական մասնագետներ:

150.4 մլն դրամ

Հարկային և մաքսային ծառայողների վերապատրաստٳմներին կٳղղվի 150.4 մլն դրամ:
Կիրականացվեն 41 անٳն դասընթացներ, կվերապատրաստվեն 2,240 հարկային և
մասքսային մասնագետներ:

Պետական հատվածի արդիականացման ծրագրին ٳղղվող ռեսٳրսները կաճեն 2.5 մլրդ
դրամով և կկազﬔն 6.7 մլրդ դրամ: Ռեսٳրսները կٳղղվեն ՀՀ հանրային հատվածի
ֆինանսական կառավարման բարեփոխٳﬓերի մշակմանը և իրականացմանը (ՀԲ
Պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագիր՝ 4.8 մլրդ դրամ) և Կառավարٳթյան
ֆինանսական կառավարման տեղեկատվական համակարգերի (ԿՖԿՏՀ) ներդրմանը (ՌԴ
կողﬕց ՀՀ անհատٳյց ֆինանսական օգնٳթյան դրամաշնորհային ծրագիր՝ 1.9 մլրդ դրամ):

6.7 մլրդ
4.2 մլրդ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
Ծրագիր

2020թ.
մլն դրամ
2019թ.

2020թ./2019թ.

Պատասխանատٳ
պետական մարﬕն

168,184.6
158,125.3

6.4%

2,840.5
2,901.5

-2.1%

Գնٳﬓերի գործընթացի կարգավորٳմ
և համակարգٳմ

118.0
153.1

-23.0%

Հանրային հատվածի ֆինանսական ոլորտի
մասնագետների վերապատրաստٳմ

32.1
59.4

-45.9%

Հարկային և մաքսային ծառայٳթյٳններ

28,706.1
22,017.8

30.4%

ՀՀ պետական
եկամٳտների կոﬕտե

Պետական հատվածի
արդիականացման ծրագիր

6,673.6
4,174.5

59.9%

Վարչապետի
աշխատակազմ

Հանրային ֆինանսների և սեփականٳթյան
ոլորտٳմ հաշվեքննٳթյٳն

1,163.9
1,119.1

4.0%

ՀՀ հաշվեքննիչ
պալատ

Պետական պարտքի կառավարٳմ
Հանրային ֆինանսների կառավարման
բնագավառٳմ պետական
քաղաքականٳթյան մշակٳմ՝
ծրագրերի համակարգٳմ և մոնիտորինգ

ՀՀ ֆինանսների
նախարարٳթյٳն

ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԲՅՈՒՋԵ 2020

98

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ ԵՎ ԿՈՌؤՊՑԻԱՅԻ
ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ (Այլ)
Հանրային կառավարման համակարգի բարեփոխٳﬓերը ﬕտված են՝

Պետական գերատեսչٳթյٳնների ծախսարդյٳնավետٳթյան
և աշխատանքի արդյٳնավետٳթյան բարձրացմանը,

Պետական կառավարման համակարգٳմ կոռٳպցիոն
երևٳյթների բացառմանը,

Պետական մարﬕնների գործٳնեٳթյան թափանցիկٳթյան, պետական
կառավարման գործընթացներին քաղաքացիական հասարակٳթյան
ներկայացٳցիչների մասնակցٳթյան բարձրացմանը:

ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ؤՂՂؤؤՆՆԵՐԸ

229.7 մլն դրամ

Կոռٳպցիայի կանխարգելման համակարգի զարգացմանը կٳղղվի 229.7 մլն դրամ, որը
նախորդ տարվա հաﬔմատٳթյամբ կնվազի 24.3 մլն դրամով: Ծրագրի շրջանակներٳմ
կմշակվի և կհաստատվի Հանրային ծառայողների վարքագծի տիպային կանոնագիրք,
պաշտոնատար անձանց կտրամադրվեն էթիկային, շահերի բախմանը և հայտարարագրմանն
առնչվող հարցերով մասնագիտական խորհրդատվٳթյٳն:

Հակակոռٳպցիոն կրթական ծրագրերի իրականացման նպատակով կմշակվեն
ﬔթոդական ٳղեցٳյցներ, հակակոռٳպցիոն քարոզչական նյٳթեր, հանրٳթյան համար 4
սոցիալական հոլովակներ: Կկազմակերպվեն հակակոռٳպցիոն ٳղղվածٳթյամբ կրթական
և վերապատրաստման դասընթացներ, որոնց կմասնակցեն 400 պաշտոնատար անձ: Ի
լրٳﬓ հակակոռٳպցիոն ոլորտٳմ իրազեկվածٳթյան բարձրացմանն ٳղղված
ﬕջոցառٳﬓեր կկազմակերպվեն նաև ՔՀԿ-ների ներկայացٳցիչների մասնակցٳթյամբ:

Կվերապատրաստվեն 9,500 քաղաքացիական ծառայողներ՝ նախորդ տարվա 700-ի դիմաց:
Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման և ٳսٳցման ծառայٳթյٳններին
կٳղղվի 25.2 մլն դրամ: 2020թ. քաղաքացիական ծառայողների ﬔջ հետբٳհական
կրթٳթյٳն ٳնեցողների կշիռը 5.8 տոկոսից կաճի ﬕչև 7.5 տոկոս, իսկ արտերկրٳմ
բարձրագٳյն կրթٳթյٳն ստացած քաղաքացիական ծառայողների կշիռը ընդաﬔնը
քաղաքացիական ծառայողների թվٳմ 1.8 տոկոսից կաճի ﬕնչև 3 տոկոս:
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Կնվազի քաղաքական կٳսակցٳթյٳններին՝ հասարակական կազմակերպٳթյٳններին և
արհﬕٳթյٳններին կաջակցٳթյٳնը: Նախորդ տարվա 310.4 մլն դրաﬕ փոխարեն կٳղղվի
135.7 մլն դրամ: Մասնավորապես Հանրային խորհրդի բնականոն գործٳնեٳթյան ապահովմանը կٳղղվի 12 մլն դրամ: Պետական աջակցٳթյٳն ազգային փոքրամասնٳթյٳնների
հասարակական կազմակերպٳթյٳններին կٳղղվի 20 մլն դրամ, որի շրջանակներٳմ
աջակցٳթյٳն կստանան 11 ՀԿ:

135.7
մլն դրաﬕ

ՀՀ ԱԺ-ٳմ ներկայացված թվով 5 քաղաքական կٳսակցٳթյٳններին կամ
կٳսակցٳթյٳնների դաշինքներին նախատեսված օժանդակٳթյանը և
փոխհատٳցٳﬓերին կٳղղվի 103 7 մլն դրամ:

2020 թվականի պետական բյٳջեٳմ ﬕջոցներ են նախատեսվել ընթացիկ տարվա
տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների հերթական ընտրٳթյٳնների համար՝ 734.3
մլն դրաﬕ չափով:
734.3
մլն դրաﬕ

2020 թվականին մարդահամարի անցկացման աշխատանքների համար նախատեսվել է
շٳրջ 1,341.2 մլն դրամ:

Տեսչական վերահսկողٳթյٳնների իրականամանը կٳղղվի 4,945 մլն դրամ, նախորդ
տարվա հաﬔմատٳթյամբ 3.4 տոկոսով կամ 160.4 մլն դրամով ավել:

Տեսչական վերահսկողٳթյան ծրագրերը
2020թ./2019թ.
մլն դրամ

2020թ./2019թ.,
%

1,045.6

76.51

7.3

923.8

906.1

17.69

2.0

Կրթٳթյան ոլորտٳմ վերահսկողٳթյան
ծառայٳթյٳններ

232.0

221.8

10.16

4.6

Շٳկայի վերահսկողٳթյան ծառայٳթյٳններ

230.3

180.6

49.70

27.5

15.0

15.0

0.0

0.0

2020թ.

2019թ.

Առողջապահٳթյան ոլորտٳմ
վերահսկողٳթյան ծառայٳթյٳններ

1,122.1

Բնապահպանٳթյան ոլորտٳմ
վերահսկողٳթյան ծառայٳթյٳններ

Արտադրանքի և որակի
վերահսկողٳթյան ծառայٳթյٳններ
Քաղաքաշինٳթյան և ճարտարապետٳթյան
բնագավառٳմ վերահսկողٳթյան ծառայٳթյٳններ

976.2

1,025.4

-49.21

Սննդամթերքի անվտանգٳթյան բնագավառٳմ
վերահսկողٳթյան իրականացման ծառայٳթյٳններ

1,445.7

1,390.2

55.52

4.0

4,945.0

4,784.7

160.36

3.4

Ընդաﬔնը

-4.8
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+517
աշխատակից

ՀՀ 2020 թվականի պետական մարﬕնների պահպանման ծախսերի հիմքٳմ 19,709
հաստիքային ﬕավորների քանակն է, որը 2019 թվականի հաﬔմատ ավելացել է 517
ﬕավորով:

Հանրային իշխանٳթյան մարﬕնների աշխատողների աշխատավարձի ֆոնդը 2020
թվականի համար ծրագրավորվել է 87 4 մլրդ դրաﬕ չափով, որը 2019 թվականի
ծրագրավորվածից ավելի է 6 1 մլրդ դրամով: Այդ թվٳմ, բոլոր մարﬕնների համար
նախատեսվել է պարգևատրման ֆոնդ, որը կազմٳմ է 22 0 մլրդ դրամ:

+6.1 մլրդ դրամ

Գործٳղٳﬓերի և ծառայողական ٳղևորٳթյٳնների ծախսերը ծրագրավորվել են 3,562.0 մլն
դրաﬕ չափով՝ պահպանվել է նախորդ տարվա մակարդակը:

Տրանսպորտային ﬕջոցների պահպանման ծախսերը ծրագրավորվել են 1 2 մլրդ դրաﬕ
չափով, որը 2019 թվականի ծրագրավորվածից պակաս է 0.7 մլրդ դրամով: Ծառայողական
ավտոﬔքենաների պահպանման ծախսերը ծրագրավորվել է ծառայողական
ավտոﬔքենաների քանակին (927 ﬕավոր) համապատասխան, արդյٳնքٳմ այն նախորդ
տարվանից պակասել է 155 ﬕավորով: Ընդ որٳմ՝ 1 ﬔքենայի պահպանման տարեկան
ծախսը հաշվարկվել է 1 2 մլն դրաﬕ չափով (պահպանվել է նախորդ տարիների
մակարդակը):

-0.7 մլրդ դրամ
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Ներդիր 2. ԲՅؤՋԵԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ. ՄԱՍՆԱԿՑؤԱՆ
ՀՆԱՐԱՎՈՐؤؤՆՆԵՐ

ակ
ٳմ

Հա

այ
նր
ք
ին

Մակրոտնտեսական և բյٳջետային կանխատեսٳﬓեր (Փետրվարի 28)
Հայտերի ներկայացٳմ և հրապարակٳմ (Մարտի 16)
ՔՀԿ-ների հետ քննարկٳﬓեր (Ապրիլի 10)
ՄԺԾԾ նախագծի քննարկٳմ և հաստատٳմ (Հٳնիսի 11)
«Քաղաքաց ٳԲյٳջե»-ի նախագծի մշակٳմ և հանրայնացٳմ (Հٳնիսի 19)
Ծրագրերի քննարկٳﬓեր ԱԺ հանձնաժողոﬖերٳմ (Հٳլիսի 30)
Պետական բյٳջեի նախագծի ներկայացٳմ ԱԺ (Հոկտեմբերի 1)
ՊԲ մասին օրենքի նախագծի, «Քաղաքաց ٳԲյٳջե»-ի նախագծի
հանրայնացٳմ (ԱԺ ներկայացնել ٳհաջորդ օրը)
ՊԲ մասին օրենքի նախագծի հրապարակٳմ (ԱԺ ներկայացնելٳ

մշ
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կٳ
մ

օրենքի հրապարակٳﬕց հետո 10օրյա ժամկետٳմ):

տٳ
մ

օրվանից 3օրյա ժամկետٳմ)
«Քաղաքաց ٳԲյٳջե»-ի մշակٳմ և հանրայնացٳմ (ՊԲ մասին
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Մեթոդական ցٳցٳﬓեր (Հٳնվարի 15)
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Հանրային մասնակցٳթյան պատٳհան
ՄԺԾԾ – Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր
ՊԲ – Պետական բյٳջե
Մասնակցային բյٳջետավորٳմ - բյٳջետային գործընթացի շրջանակներٳմ նախատեսված հանրային
իրազեկման և հանրٳթյան հետ համագործակցٳթյան ﬔխանիզﬓերի և գործընթացների ամբողջٳթյٳնը,
որոնք նպատակ ٳնեն քաղաքացիական հասարակٳթյան ներգրավման ﬕջոցով աջակցել բյٳջետային
որոշٳﬓերի կայացմանը: Մասնակցային գործընթացները պետք է բարձրացնեն պետական մարﬕնների
հաշվետվողականٳթյٳնը քաղաքացիների առջև՝ ձևավորելով փոխադարձ վստահٳթյան մթնոլորտ:
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ԲՅؤՋԵՏԱՅԻՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ؤՂԵՑؤՅՑ
Հարկաբյٳջետային քաղաքականٳթյٳն (Fiscal policy) -

Ի՞նչ ազդեցٳթյٳն կլինի հասարակٳթյան վրա,

պետٳթյան կողﬕց իրականացվող հիﬓական

Ի՞նչ ազդեցٳթյٳն կլինի շահառٳների վրա,

մակրոտնտեսական քաղաքականٳթյٳներից ﬔկն է, որը

Որքա՞ն գٳմար կծախսվի տվյալ ծառայٳթյٳնը
մատٳցել ٳև տվյալ նպատակին հասնել ٳհամար:

հարկերի և պետական ծախսերի ﬕջոցով ٳղղված է
ամբողջական առաջարկի և պահանջարկի կարգավորմանը`

Մասնակցային բյٳջետավորٳմ (Participatory Budgeting) –

նպատակ ٳնենալով զբաղվածٳթյան մակարդակի

Գործընթաց է, որի ﬕջոցով չընտրված բնակչٳթյٳնը

փոփոխٳթյٳնը, տնտեսական աճի փոփոխٳթյٳնը կամ

(քաղաքացիները) անﬕջականորեն քննարկٳմ, բանակցٳմ և

տնտեսական կայٳնٳթյٳնը: Հարկաբյٳջետային

որոշٳմ են առկա հանրային ռեսٳրսների կամ դրանց ﬕ

քաղաքականٳթյٳնը Հայաստանٳմ հիﬓականٳմ մշակվٳմ

մասի ծախսման ٳղղٳթյٳնները կամ նպաստٳմ են այդ

է կառավարٳթյան և Ազգային ժողովի կողﬕց,

որոշٳﬓերի կայացմանը:

իրականացվٳմ է կառավարٳթյան կողﬕց:
Բյٳջետային գործընթաց (Budget Process) - Հանրային
Պետական բյٳջե (State Budget) - կառավարٳթյան

հատվածի բյٳջեների ձևավորման, բյٳջեների կատարման

լիազորٳթյٳնների և պետական ծրագրերի իրականացման

(ներառյալ հաշվետվٳթյٳնների կազմٳմ, աٳդիտ և

համար անհրաժեշտ դրամական ﬕջոցների ձևավորման և

գնահատٳմ) գործընթացն է:

ծախսման ֆինանսական ծրագիրն է: Այն կառավարٳթյան
ֆինանսական ﬕջոցների ամբողջական հաշվետվٳթյٳնն է,

Բյٳջեի կատարٳմ (Budget execution) - պետական և

որը ներառٳմ է պետական ծախսերը, հարկային և ոչ

տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների

հարկային եկամٳտները, դեֆիցիտը կամ հավելٳրդը: Որպես

կանոնակարգված գործٳնեٳթյٳնն է՝ համապատասխան

տնտեսական քաղաքականٳթյան և, մասնավորապես,

բյٳջեների եկամٳտների (մٳտքերի) ձևավորման և ծախսերի

հարկաբյٳջետային քաղաքականٳթյան կարևոր

իրականացման ٳղղٳթյٳնների: Պետական բյٳջեի

փաստաթٳղթ, բյٳջեն ցٳյց է տալիս տնտեսٳթյան վրա

կատարման համար պատասխանատ ٳէ կառավարٳթյٳնը:

պետٳթյան ազդեցٳթյան բնٳյթը և չափը: Այսինքն, բյٳջեն
ցٳյց է տալիս, թե հասարակական ռեսٳրսներն
օգտագործելով կառավարٳթյٳնը ինչպես է ծրագրٳմ
իրականացնել քաղաքական նպատակները և ինչպիսի
հասարակական ծառայٳթյٳններ է մատٳցٳմ: Բյٳջեն
կազմվٳմ և մշակվٳմ է գործադիր իշխանٳթյան կողﬕց և

Բյٳջետային տարի (Fiscal or Budget year) - 12 աﬕս
տևողٳթյամբ ժամանակահատված է, որի համար
նախատեսվٳմ և հաշվառվٳմ են բյٳջեի եկամٳտները և
ծախսերը: Հայաստանٳմ այն համընկնٳմ է օրացٳցային
տարվա հետ:

ներկայացվٳմ է օրենսդիր մարﬕն (Ազգային ժողով)

Բյٳջեի ծախսեր (Budget expenditures) - տվյալ տարվա

ճշգրտման և հաստատման: Յٳրաքանչյٳր տարվա

բյٳջեով նախատեսված և օրենսդրٳթյամբ սահմանված

պետական բյٳջեն օրենքի ٳժ ٳնեցող փաստաթٳղթ է:

կարգով կառավարٳթյան և/կամ համայնքների կողﬕց

Ծախսային բյٳջե (Expenditure Budgeting) - ըստ

կատարման ենթակա ծախսերն են:

ծախսատեսակների դասակարգված ֆինանսական

Բյٳջեի եկամٳտներ (Budget revenues) - այն դրամական

փաստաթٳղթ է, որը սահմանٳմ է, թե ինչ գٳմարներ

ﬕջոցներն են, որոնք որոշակի կարգով,

կծախսվեն կամ ծախսվել են յٳրաքանչյٳր ծախսային

անվերադարձ կերպով հավաքագրվٳմ և վճարվٳմ են

հոդվածի գծով: Ծախսային բյٳջեն համարվٳմ է բյٳջեի

պետական կամ համայնքի բյٳջե: Բյٳջեի եկամٳտները

պարզագٳյն տեսակ: Պատասխանٳմ է հետևյալ հարցերին՝

բաժանվٳմ են հարկային եկամٳտների, տٳրքերի, ոչ

ի՞նչ է գնվել, ինչքա՞ն է ծախսվել և ինչի՞ համար:

հարկային

Ծրագրային բյٳջե (Program Budgeting) - Նպատակն է

եկամٳտների, կապիտալի գործառնٳթյٳններից

բարելավել հանրային ծախսերի առաջնահերթությունների

եկամٳտների և տրանսֆերտների:

անհատٳյց և

սահմանումը և բարձրացնել հանրային ֆինանսների
կառավարման արդյունքայնությունը, արդյունավետությունը

Բյٳջեի դեֆիցիտ/պակասٳրդ (Budget deﬁcit) - բյٳջեի

և թափանցիկությունը։ Այն ցույց է տալիս, թե ինչ

եկամٳտների նկատմամբ ծախսերի գերազանցٳﬓ է: Այն

արդյունքներ ձեռք կբերվեն բյուջետային ծրագրերն

տեղի է ٳնենٳմ, երբ, ելնելով իրականացվող

իրականացնելիս և ինչ ռեսուրսներ են անհրաժեշտ
ռազմավարական ծրագրերի արդյունքների ձեռքբերման
համար: Պատասխանٳմ է հետևյալ հարցերին՝
Պատասխանٳմ է հետևյալ հարցերին՝
Ի՞նչ արդյٳնքներ ձեռք կբերվեն,

քաղաքականٳթյٳնների նպատակներից, որոշվٳմ է ծախսել
ավելին քան բյٳջեի եկամٳտներն են: Այսինքն, ներքին կամ
արտաքին աղբյٳրներից ներգրավելով լրացٳցիչ ﬕջոցներ
ֆինանսավորվٳմ են բյٳջեի եկամٳտները գերազանցող
ծախսերը:
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Բյٳջեի հավելٳրդ (Budget surplus) - բյٳջեի ծախսերի

բաշխٳմը օրենսդիր,գործադիր և դատական մարﬕնների

նկատմամբ եկամٳտների գերազանցٳﬓ է: Այն տեղի է

հանրապետական  ٳտարածքային կառավարման

ٳնենٳմ, երբ ելնելով իրականացվող քաղաքականٳթյٳնների

մարﬕնների ﬕջև:

նպատակներից, որոշվٳմ է ծախսել ավելի քիչ քան բյٳջեի
եկամٳտներն են:

Բյٳջետային ծրագիրը (Budget Program) - պետٳթյան
ﬕևնٳյն կոնկրետ նպատակի իրագործմանն ٳղղված

Դեֆիցիտի ֆինանսավորٳմ (Deﬁcit ﬁnancing) -

պետٳթյան ﬕջամտٳթյٳնների/ﬕջոցառٳﬓերի

կառավարٳթյան պարտքի ավելացման և պարտքի մարման

տրամաբանական ամբողջٳթյٳն է:

ֆինանսական գործարքներն են, որոնց հանրագٳմարը
համապատասխանٳմ է տվյալ ժամանակահատվածٳմ
բյٳջեի եկամٳտների և ծախսերի տարբերٳթյանը:
Պետական բյٳջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման հիﬓական
աղբյٳրներն են` պետական պարտատոմսերի առաջնային
տեղաբաշխٳմ և մարٳմ, վարկերի ստացٳմ և մարٳմ,
սեփականաշնորհٳﬕց ստացված ﬕջոցների օգտագործٳմ և
այլն: Դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյٳրները

Վերջնական արդյٳնքի չափորոշիչներ (Outcome Indicators)
- Բյٳջետային ծրագրի կատարողական չափորոշիչներ են,
որոնք հանդիսանٳմ են բյٳջետային ծրագրերի
նպատակների իրագործման չափման, կատարողականի և
արդյٳնավետٳթյան գնահատման հիﬓական գործիքը,
բնٳթագրٳմ են հանրային պահանջարկի բավարարման
աստիճանը:

դասակարգվٳմ են ըստ ներքին և արտաքին աղբյٳրների:

Ուղղակի արդյٳնքի չափորոշիչներ (Output Indicators) -

Բյٳջեի դեֆիցիտը կարող է ֆինանսավորվել բանկերի, ոչ

Բյٳջետային ծրագրի կատարողական չափորոշիչներ են,

բանկային ինստիտٳտների և ֆիզակական անձանց կողﬕց:

որոնք բնٳթագրٳմ է մատٳցված ծառայٳթյٳնների ծավալը

Բյٳջեի ծախսերի դասակարգٳմ (Classiﬁcation of budget

կամ որակը:

expenditures) - պետական և համայնքի բյٳջեների ծախսերի

Պահٳստային ֆոնդ (Reserve fund) - Բյٳջեٳմ

խմբավորٳﬓ է ըստ տեսակների և ٳղղٳթյٳնների, որով

նախատեսված ծախսային հոդված է, որի հաշվին

ապահովվٳմ է ցٳցանիշների համադրելիٳթյٳնը: Բյٳջեի

ֆինանսավորվٳմ են տվյալ տարվա բյٳջեٳմ չնախատեսված,

ծախսերը խմբավորվٳմ են ըստ իրենց տնտեսագիտական

անկանխատեսելի ծախսերը, ինչպես նաև բյٳջետային

բովանդակٳթյան (տնտեսագիտական դասակարգٳմ), ըստ

երաշխիքների ապահովման համար անհրաժեշտ ծախսերը:

ٳղղٳթյٳնների (գործառական դասակարգٳմ), ըստ
գերատեսչٳթյٳնների (գերատեսչական դասակարգٳմ) և

Ֆինանսական համահարթեցٳմ (Financial equalization) -

ըստ ծրագրերի (ծրագրային դասակարգٳմ):

համայնքների ներդաշնակ զարգացմանը նպաստելٳ, ինչպես
նաև բոլոր համայնքներٳմ նվազագٳյն մակարդակի ծախսեր

Գործառական դասակարգٳմ (Functional classiﬁcation) -

կատարել ٳհնարավորٳթյٳն ստեղծել ٳհամար տեղական

արտացոլٳմ է բյٳջեի ծախսերի խմբավորٳմը ըստ

ինքնակառավարման մարﬕններին օրենքով վերապահված

գործٳնեٳթյան ոլորտների հիﬓական ٳղղٳթյٳնների:

սեփական լիազորٳթյٳնների իրականացման համար

Փաստացի դա պետական (կամ տեղական) կառավարման

համայնքների ֆինանսական հնարավորٳթյٳնների ﬕջև

մարﬕնների հիﬓական գործառٳյթների իրականացման

առկա տարբերٳթյٳնների նվազեցٳմ:

ֆինանսավորման ٳղղٳթյٳններն արտահայտող
բյٳջետային ծախսերի խմբավորٳﬓ է: Օրինակ՝ ընդհանٳր

Դոտացիա (Dotation) - Պետական բյٳջեից համայնքների

բնٳյթի պետական ծառայٳթյٳնների ծախսեր,

բյٳջեներին ֆինանսական hամահարթեցման սկզբٳնքով

պաշտպանٳթյան, առողջապահٳթյան, կրթٳթյան և
գիտٳթյան ոլորտների ծախսեր և այլն:

տրվող տրանսֆերտներ են: Դրանք ոչ նպատակային
հատկացٳﬓեր են, որոնք ٳղղվٳմ են համայքի բյٳջեի
վարչական մասٳմ արտացոլվող ընթացիկ ծախսերի

Տնտեսագիտական դասակարգٳմ (Economic

ֆինանսավորմանը:

classiﬁcation) - բյٳջեի ծախսերի խմբավորٳﬓ է ըստ
տնտեսական բովանդակٳթյան: Ըստ տնտեսագիտական
դասակարգման խմբավորվٳմ են՝ ընթացիկ ծախսերը, որը
ներառٳմ է աշխատավարձը, ապրանքների և
ծառայٳթյٳնների ձեռքբերٳմը, տոկոսավճարները,

Սٳբվենցիա (Subvention) - համայնքի կողﬕց իրականացվող
առանձին նպատակային ծախսատեսակի (ծրագրի)
կատարման համար անհատٳյց և անվերադարձ կարգով
տրվող դրամական ﬕջոցներն են:

ընթացիկ տրանսֆերտները և այլն, կապիտալ ծախսերը,
զٳտ վարկավորٳմը:

Սٳբսիդիա (Subsidy) - այն գٳմարներն են, որոնք պետական
բյٳջեից անհատٳյց և անվերադարձ կերպով հատկացվٳմ են

Գերատեսչական դասակարգٳմ (Administrative

պետական և ոչ պետական ձեռնարկٳթյٳններին և

cllasiﬁcation) - ներկայացնٳմ է պետբյٳջեի ծախսերի

կազմակերպٳթյٳններին իրենց ընթացիկ գործٳնեٳթյան
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արդյٳնքٳմ առաջացած ﬖասները ծածկել ٳկամ

Տնտեսական աճ (Economic growth) - բնٳթագրٳմ է

գործٳնեٳթյٳնը խթանել ٳհամար: Սٳբսիդաները

տնտեսٳթյٳնٳմ ապրանքների և ծառայٳթյٳնների

սկզբٳնքորեն հատկացվٳմ են տվյալ ապրանքների կամ

արտադրٳթյան ծավալների և/կամ համախառն ավելացված

ծառայٳթյան շٳկայական գնի (կամ ինքնարժեքի) և

արժեքի (նոր եկամٳտների) փոփոխٳթյٳնը: Տնտեսական

փաստացի գնի տարբերٳթյٳնը ծածկել ٳհամար:

աճը սովորաբար չափվٳմ է ՀՆԱ-ի իրական աճով կամ ﬔկ
շնչին ընկնող իրական ՀԱԱ-ի փոփոխٳթյամբ:

Համախառն ներքին արդյٳնք (ՀՆԱ) (Gross domestic
product, GDP) - որոշակի ժամանակաշրջանٳմ երկրի

Պետական պարտք (Public debt) - Դա պետٳթյան

տնտեսական տարածքٳմ ռեզիդենտների և ոչ

պարտքային պարտավորٳթյٳնների հանրագٳմարն է: Այն

ռեզիդենտների կողﬕց արտադրված վերջնական սպառման

գոյանٳմ է դեֆիցիտի ֆինանսավորման նպատակով

ապրանքների և ծառայٳթյٳնների գٳմարային արժեքն է`

ռեզիդենտներից կամ ոչ ռեզիդենտներից արժեթղթերի կամ

արտահայտված շٳկայական գներով:

վարկերի ﬕջոցով փոխառٳթյٳնների ներգրավման
արդյٳնքٳմ:

Աղբյٳրը՝ Բյٳջետային և տնտեսագիտական
տերﬕնների և հասկացٳթյٳնների համառոտ
հանրամատչելի բացատրագիր, ՏԶՀԿ, 2003թ.
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱԶԲ

Ասիական զարգացման բանկ

ԱԻՆ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

ԱՀ

Արցախի Հանրապետություն

ԱՄՆՄԶԳ

ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն

ԱՍՀՆ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

ԱՎԾ

Ազգային վիճակագրական ծառայություն

ԲՈՒՀ

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

ԳՁՀ

Գերձայնային հետազոտություն

ԵՄ

Եվրոպական միություն

ԵՆԲ

Եվրոպական ներդրումային բանկ

ԶԼՄ

Զանգվածային լրատվության միջոց

ԸԿԲՆ

Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ

ԿԳՄՍՆ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

ՀԱԷԿ

Հայկական ատոմային էլեկտրակայան

ՀԲ

Համաշխարհային բանկ

ՀՀ

Հայաստանի Հանրապետություն

ՀՆԱ

Համախառն ներքին արդյունք

ՀՍԾՏԿ

Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն

ՄԺԾԾ

ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր

մլն

միլիոն

մլրդ

միլիարդ

ՇԲՕ

Շտապ բժշկական օգնության

ՈՎՀ

Ոչ վարակիչ հիվանդություններ

ՊՄԳ

Պետություն-մասնավոր գործընկերություն

ՊՆ

Պաշտպանության նախարարություն

ՊՈԱԿ

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

ՊՖԿ

Պետական ֆինանսների կառավարում

ՋՕԸ

Ջրօգտագործողների ընկերություն

ՌԴ

Ռուսաստանի Դաշնություն

ՎԶԵԲ

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկ

ՏԶՀԿ

Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC)

ՓՄՁ

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն

ՔՀԿ

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն

ՕՊԵԿ

Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպություն

ՕՈՒՆ

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրում

ՖՆ

Ֆինանսների նախարարություն
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