
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

ԵՐԵՎԱՆ 
2014

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ
ԶԵԿՈՒՅՑ

Երիտասարդականկազմակերպությունների
քարտեզագրումևպետությանկողմից
ֆինանսավորվողերիտասարդական

դրամաշնորհայինծրագրերի
արդյունավետության

գնահատում



 

 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

ԵՐԵՎԱՆ 
2014

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ
ԶԵԿՈՒՅՑ

Երիտասարդականկազմակերպությունների
քարտեզագրումևպետությանկողմից
ֆինանսավորվողերիտասարդական

դրամաշնորհայինծրագրերի
արդյունավետության

գնահատում



2 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԶԵԿՈՒՅՑ

Կազմեցին՝

 Մ.Գալստյան(հետազոտությանհամակարգող)

 Տ.Մարգարյան(վերլուծաբան)

 Հ.Կարապետյան(դաշտայինաշխատանքներիհամակարգող)

 Ա.Հովհաննիսյան(ծրագրիօգնական)
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 Դ.Հայրապետյան

 Թ.Թորոսյան

Տեխնիկական խմբագիր՝

 Գ.Մելիքբեկյան

Ձևավորումը և էջադրումը՝

 Ա.Պատվականյան

Երիտասարդական կազմակերպությունների քարտեզագրում և պետության կողմից ֆինանսավորվող 

երիտասարդական դրամաշնորհային ծրագրերի արդյունավետության գնահատում / Եր.: 

Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոն, 2014, 140 էջ:

Չափսը 200x260մմ, էլեկտրոնային հրատարակություն:

Սույն զեկույցի առաջին բաղադրիչն ուղղված է երիտասարդական քաղաքականության մշակման 

գործում ՀՀ-ում գործող երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների քարտեզագրմանը, 

նրանց իրական և/կամ հնարավոր դերի բացահայտմանը, երիտասարդական հասարակական 

կազմակերպությունների գործունեության և կարողությունների ավելի խորքային ուսումնասիրմանը: 

Հետազոտության երկրորդ բաղադրիչը ուղղված է ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի 

նախարարության առցանց դրամաշնորհային համակարգով դրամաշնորհ ստացած հասարակական 

կազմակերպությունների կողմից իրականացված ծրագրերի արդյունավետության գնահատմանը և 

հետագա ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) և արդյունավետության գնահատման 

համակարգի բարելավմանը: 
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Հարգելի՛ ընթերցող,

Երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունները երիտասարդական պետական 

քաղաքականության մշակման և իրականացման գործընթացում հանդիսանում են պետական լիազոր 

մարմնի գործընկեր, և նրանց ներուժի զարգացումն ու նպատակային օգտագործումը կարող է 

բարձրացնել երիտասարդական պետական քաղաքականության արդյունավետությունը: ՀՀ սպորտի և 

երիտասարդության հարցերի նախարարության առցանց դրամաշնորհային համակարգում գրանցված 

են 343 հասարակական կազմակերպություններ, որոնք աշխատում են երիտասարդների հետ և 

իրականացնում երիտասարդական ծրագրեր: Այդ կազմակերպությունների մեծ մասն ակտիվորեն 

մասնակցում է նախարարության կողմից իրագործվող բազմաթիվ ծրագրերի:

Ներկայացված հետազոտության առաջին բաղադրիչն ուղղված է գործող երիտասարդական 

կազմակերպությունների՝ երիտասարդական քաղաքականության մշակման և իրականացման 

գործընթացում ունեցած իրական և/կամ հնարավոր դերի բացահայտմանը, այդ 

կազմակերպությունների գործունեությունը և կարողություններն առավել խորապես ուսումնասիրելուն:

Հետազոտության երկրորդ բաղադրիչն ուղղված է ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի 

նախարարության առցանց դրամաշնորհային համակարգով դրամաշնորհ ստացած հասարակական 

կազմակերպությունների իրականացրած ծրագրերի արդյունավետության գնահատմանը և 

հետագա ծրագրերի ընթացիկ մշտադիտարկման ու արդյունավետության գնահատման համակարգի 

բարելավմանը: Հասարակական կազմակերպություններին պետական դրամաշնորհների 

տրամադրումը դեռևս ներկայացված ծրագրերի արդյունավետ իրականացման երաշխիք չէ: Այժմ 

ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման ամբողջական համակարգը կայացման փուլում է, և այս 

հետազոտությունն ուղղված է նաև այնպիսի առաջարկությունների մշակմանը, որոնք կնպաստեն այդ 

համակարգի առավել ամբողջականացմանը: 

Հետազոտությունը ոչ միայն վեր է հանում առկա խնդիրները, այլև հետազոտության արդյունքների 

հիման վրա մշակվել և զեկույցի վերջին մասում ներկայացվել են մի շարք առաջարկներ՝ 

հասցեագրված երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններին, պետական, 

տեղական ու միջազգային այն կառույցներին, որոնք համագործակցում են երիտասարդական 

հասարակական կազմակերպությունների հետ կամ աշխատում են երիտասարդական հասարակական 

կազմակերպությունների կարողությունների բարելավման ոլորտում: Դրամաշնորհային համակարգի 

արդյունավետության բարձրացման և երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների հետ 

համագործակցության ուղիների վերանայման առումով ներկայացված առաջարկները, բնականաբար, 

օգտակար են նաև ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության համար:

Հուսով ենք, որ հետազոտությունն օգտակար և հետաքրքիր կլինի ընթերցողների լայն շրջանակի 

համար, և ուրախ կլինենք, եթե զեկույցում արծարծված խնդիրների վերաբերյալ լսենք բոլոր 

շահագրգիռ անձանց մտահոգությունները, դիտողությունները և առաջարկությունները:

Հարգանքով`ԱրսենՔարամյան

ՀՀսպորտիևերիտասարդության

հարցերինախարարիտեղակալ
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Երախտիքիխոսք

Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոնի երիտասարդական 

ուսումնասիրությունների ինստիտուտը շնորհակալություն է հայտնում ՀՀ սպորտի 

և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրին՝ 

հետազոտության անցկացմանը աջակցություն ցուցաբերելու համար: Հետազոտական 

աշխատանքներին օժանդակելու համար հետազոտական թիմը երախտապարտ է նաև 

հարցազրուցավարներին, հետազոտության մասնակից երիտասարդներին, գործատուներին 

և փորձագետներին:

Հապավումներիցանկ

ԱՄՆՄԶԳ Ա մե րի կայի Միացյալ Նա հանգ նե րի Մի ջազ գային զար գաց ման գոր ծա կա լու թյուն

ԵՀԿ Ե րի տա սար դա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն

ԵՄ Եվ րա միու թյուն

ԵՄԻԿ «Ե րի տա սար դա կան մի ջո ցա ռում նե րի իրականացման կենտ րոն»

ԶԼՄ Զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց ներ

ԻԱՄ Ի րա վա բա նա կան ան ձանց միու թյուն

ՀԵԱԽ Հա յաս տա նի երի տա սար դա կան ազ գային խոր հուրդ

ՀԿ Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն

ՀՀ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն

ՄԱԿ Միավոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյուն

ՊՈԱԿ Պե տա կան ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն

ՍԵՀՆ Սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյուն

ՔՀԿ Քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն

ՏԻՄ Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին
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Ներածություն

Ե րի տա սար դա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի 

ինս տի տու տի կա նո նադ րա կան հիմ նա կան 

նպա տակն է աջակ ցել երի տա սար դա կան 

պե տա կան փաս տարկ ված քա ղա քա կա նու-

թյան մշակ մա նը: Այս նպա տա կին հաս նե-

լու հա մար քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման 

գործըն թա ցում ան հրա ժեշտ է ներգ րա վել 

երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե-

րին և երի տա սարդ նե րին, ով քեր իրենց դի-

տար կում նե րով և ոլոր տում կա տա րած աշ-

խա տան քով մեծ ներդ րում կա րող են ու նե նալ 

տվյալ գոր ծում: Այ նուա մե նայ նիվ, երի տա-

սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ավե լի 

ար դյու նա վետ և հաս ցեական ներգրավ ման 

հա մար ան հրա ժեշտ են հա մա լիր տվյալ ներ 

Հա յաս տա նում գոր ծող երի տա սար դա կան 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի քա նա կի, տե ղա-

կայ ման վայ րի, գոր ծու նեու թյան և կա րո ղու-

թյուն նե րի վե րա բե րյալ:

 Հա մա ձայն ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա-

րա րու թյան իրա վա բա նա կան ան ձանց պե-

տա կան ռե գիստ րի գոր ծա կա լու թյան 2014թ. 

հու լիս ամս վա տվյալ նե րի՝ Հա յաս տա նում 

գրանց ված են 3985 հա սա րա կա կան կազ-

մա կեր պու թյուն ներ, 887 հիմ նադ րամ ներ և 

իրա վա բա նա կան ան ձանց 298 միու թյուն-

ներ: Սա կայն ըստ փոր ձա գի տա կան գնա հա-

տա կան նե րի՝ նրանց միայն 15-20 տո կոսն է 

գոր ծում1: Երի տա սար դա կան քա ղա քա կա-

նու թյան մշակ ման գոր ծում գոր ծող երի տա-

սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի իրա-

կան և/ կամ հնա րա վոր դե րը բա ցա հայ տե լու 

հա մար այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր-

ծու նեու թյու նը և կա րո ղու թյուն ներն ավե լի 

խո րա պես ու սում նա սի րե լու ան հրա ժեշ տու-

թյուն է ծա գում, ինչն էլ հան դի սա ցավ այս 

հե տա զո տու թյան առա ջին բա ղադ րի չը:

1 CSO Sustainability Index for Central and Eastern 
Europe and Eurasia 2013, USAID, p. 19.
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 Հե տա զո տու թյան երկ րորդ բա ղադ րիչն ուղղ-

ված է ՀՀ սպոր տի և երի տա սար դու թյան 

հար ցե րի նա խա րա րու թյան (ՍԵՀՆ) կող մից 

տրա մադր վող առ ցանց դրա մաշ նոր հային 

հա մա կար գով2 դրա մաշ նորհ ստա ցած հա-

սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի իրա-

կա նաց րած ծրագ րե րի ար դյու նա վե տու թյան 

գնա հատ մա նը և հե տա գա ծրագ րե րի ըն-

թա ցիկ մո նի թո րին գի (մշ տա դի տարկ ման) ու 

ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ ման հա մա-

կար գի բա րե լավ մա նը: Ներ կա յումս «Ե րի տա-

սար դա կան մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նաց-

ման կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ն այն միջ նորդ օղակն 

է, որի մի ջո ցով ՀՀ սպոր տի և երի տա սար-

դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյունն իրա-

կա նաց նում է երի տա սար դա կան կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի դրա մաշ նոր հային ծրագ րե րի 

կա ռա վա րու մը: Այս կազ մա կեր պու թյանն են 

ներ կա յաց վում ֆի նան սա վո րում ստա ցած 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի ծրագ րե րի ֆի նան-

սա կան և նկա րագ րա կան հաշ վետ վու թյուն-

նե րը: Սա կայն ծրագ րե րի մո նի թո րին գի և 

գնա հատ ման ամ բող ջա կան հա մա կարգ 

դեռևս չի մշակ վել, և ծրագ րե րի ար դյունք-

նե րի ու ազ դե ցու թյան հա մա կար գային գնա-

հա տում մինչ այժմ չի իրա կա նաց վել: Ուս տի 

Երի տա սար դա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի 

ինս տի տու տը՝ որ պես «Ե րի տա սար դա կան 

մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նաց ման կենտ րո-

նի» ստո րա բա ժա նում, նպա տակ է դրել այս 

հե տա զո տու թյան մի ջո ցով ու սում նա սի րել 

թե՛ իրա կա նաց ված ծրագ րե րի ար դյու նա-

վե տու թյու նը (ի րա կա նաց ված ծրագ րե րի 

ընտ րան քի խոր քային ու սում նա սիր ման մի-

ջո ցով) և թե՛ մո նի թո րին գի ու գնա հատ ման 

առ կա և հնա րա վոր մե թոդ նե րը: 

2 http://cragrer.am

Ակն կալ վում է, որ այս ու սում նա սի րու թյու նը 

հիմք կհան դի սա նա հա մա կար գի փո փո խու-

թյուն նե րի առա ջարկ նե րի փա թե թի պատ-

րաստ ման հա մար: 

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա 

մշակ վել և սույն զե կույ ցի վեր ջին մա սում 

ներ կա յաց վել են մի շարք առա ջարկ ներ՝ 

ուղղ ված թե՛ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-

թյուն նե րին՝ իրենց գոր ծու նեու թյունն առա-

վել ար դյու նա վետ և նպա տա կային դարձ նե-

լու հա մար, թե՛ «Ե րի տա սար դա կան մի ջո ցա-

ռում նե րի իրա կա նաց ման կենտ րո նին» ու ՀՀ 

սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա-

խա րա րու թյա նը՝ դրա մաշ նոր հային հա մա-

կար գի ար դյու նա վե տու թյան բա րե լավ ման և 

ԵՀԿ-նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ու ղի-

նե րի վե րա նայ ման հա մար, ինչ պես նաև այլ 

պե տա կան, տե ղա կան ու մի ջազ գային կազ-

մա կեր պու թյուն նե րին, որոնք հա մա գոր ծակ-

ցում են ԵՀԿ-նե րի հետ կամ աշ խա տում են 

ԵՀԿ կա րո ղու թյուն նե րի բա րե լավ ման ոլոր-

տում: Նա խա տես վում է, որ հե տա զո տու թյան 

ար դյունք նե րը կն պաս տեն նաև երի տա սար-

դա կան քա ղա քա կա նու թյան բա րե լավ ման և 

իրա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րին:
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Հետազոտությաննպատակըևխնդիրները

Տ վյալ հե տա զո տու թյան նպա տակ ներն են.

1. ու սում նա սի րել ՀՀ -ո ւմ գոր ծող երի տա սար դա կան և երի տա սար դու թյան հար ցե րով 

զբաղ վող հա սա րա կա կան միավո րում նե րի (այ սու հետ՝ ԵՀԿ) գոր ծու նեու թյու նը, կա րո-

ղու թյուն նե րը և մաս նակ ցու թյու նը երի տա սար դա կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 

իրա կա նաց ման գոր ծըն թա ցին, 

2. ու սում նա սի րել ՍԵՀՆ կող մից առ ցանց դրա մաշ նոր հային հա մա կար գով ֆի նան սա վոր-

վող երի տա սար դա կան դրա մաշ նոր հային ծրագ րե րի մո նի թո րին գի ու գնա հատ ման հա-

մա կար գը և գնա հա տել իրա կա նաց ված ծրագ րե րի ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Հե տա զո տու թյան նպա տակ նե րով պայ մա նա վոր ված՝ առանձ նաց վել են հե տա զո տու թյան 

հետևյալ խն դիր նե րը.

Նպատակ1.Երիտասարդականկազմակերպություններիդաշտիուսումնասիրում

1.1 ՈւսումնասիրելևքարտեզագրելԵՀԿ-ները՝ըստհետևյալչափանիշների.

1.1.1 գոր ծու նեու թյան ոլորտ և բնույթ, 

1.1.2 աշ խար հագ րա կան տե ղա կա յում և ծած կույթ, 

1.1.3 գոր ծու նեու թյան տևո ղու թյու նը, 

1.1.4 ո լոր տի կազ մա կեր պու թյուն նե րին միավո րող հո վա նոց կա ռույց նե րը: 

1.2 Ուսումնասիրելերիտասարդականկազմակերպություններիհիմնականկազմա-

կերպականկարողություններըհետևյալոլորտներում.

1.2.1 ղե կա վա րում և կա ռա վա րում, նե րա ռյալ ան դա մու թյու նը, ղե կա վար մար մի նը, 

ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման ու ներ քին վար չա րա րու թյան առ կա յու թյու նը,

1.2.2  մարդ կային ռե սուրս նե րի առ կա յու թյուն և կա ռա վա րում, 

1.2.3 ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի առ կա յու թյուն և կա ռա վա րում, այդ թվում՝ ֆի նան սա-

կան աղ բյուր նե րի բազ մա զա նու թյուն, նյու թա կան ռե սուրս ներ,

1.2.4 ծ րագ րե րի մշա կում, իրա կա նա ցում և գնա հա տում, նե րա ռյալ ծրագ րե րի քա նա-

կը, կա րիք նե րի բա ցա հայտ ման և ծրագ րե րի գնա հատ ման մե խա նիզմ ներ և երի-

տա սարդ նե րի ներգ րա վում, 

1.2.5 ար տա քին հա րա բե րու թյուն ներ, նե րա ռյալ հա մա գոր ծակ ցու թյուն և հան րու թյան 

հետ կա պեր: 

1.3 ՈւսումնասիրելԵՀԿ-ներիզարգացմանկարիքները,ոլորտումառկախնդիրներըև

անհրաժեշտաջակցությանպահանջները:
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1.4 Բացահայտելերիտասարդականկազմակերպություններիհամագործակցությու-

նըպետականկառույցներիհետևմասնակցությունըպետականքաղաքականու-

թյանմշակմաննուիրականացմանը,մասնավորապես.

1.4.1  հա մա գոր ծակ ցու թյու նը պե տա կան կա ռա վար ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-

ման մար մին նե րի հետ,

1.4.2  հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ՀՀ սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա-

րու թյան հետ, հա մա գոր ծակ ցու թյան ձևե րը,

1.4.3  պե տա կան երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան ռազ մա վա րու թյան մա սին 

տե ղե կաց վա ծու թյու նը, կար ծիք ներն ու մաս նակ ցու թյան ձևե րը:

1.5 Բացահայտելերիտասարդականկազմակերպություններիշրջանումառկատե-

ղեկացվածությունըԵրիտասարդականուսումնասիրություններիինստիտուտիև

նրանցառաջարկներըհետազոտությանկարիքունեցողհարցերիվերաբերյալ:

Նպատակ2.Պետությանկողմիցֆինանսավորվողերիտասարդականդրամաշնորհային

ծրագրերիարդյունավետությանուսումնասիրում

2.1 ու սում նա սի րել դրա մաշ նոր հային հա մա կար գով ֆի նան սա վոր ված ծրագ րե րի ար դյու-

նա վե տու թյու նը՝ բա ցա հայ տե լով ար դյու նա վե տու թյան ցու ցա նիշ նե րը և վեր լու ծե լով 

այդ ար դյու նա վե տու թյա նը նպաս տող կամ խո չըն դո տող հան գա մանք նե րը, մաս նա վո-

րա պես ու սում նա սի րել.

2.1.1 ի րա կա նաց ված ծրագ րե րի ոլորտ նե րը, տե ղա կա յումն ու ծած կույ թը,

2.1.2 ծ րագ րե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցում շա հա ռու նե րի ընդ գր կու մը, 

2.1.3 ար դյունք նե րի և ար դյու նա վե տու թյան ցու ցա նիշ նե րը, 

2.1.4 հա մա գոր ծակ ցու թյու նը,

2.1.5  տե ղե կատ վու թյան տա րա ծումն ու տե սա նե լիու թյու նը,

2.1.6 ծ րագ րե րի մո նի թո րին գի և ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ ման հա մա կար գը,

2.1.7  խո չըն դոտ ներն ու ձեռք բե րում նե րը,

2.1.8 ծ րագ րե րի ազ դե ցու թյու նը և շա րու նա կե լիու թյու նը: 

2.2 Ու սում նա սի րել դրա մաշ նոր հային հա մա կար գի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, մաս նա վո-

րա պես ծրագ րե րի մո նի թո րին գի և գնա հատ ման հա մա կար գը, հա մա կար գի բա ղադ րիչ-

նե րի առա վե լու թյուն ներն ու բա ցե րը:
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Հիմնականհասկացություններիսահմանում

 Զե կույ ցի շր ջա նա կում օգ տա գործ վում են մի շարք հաս կա ցու թյուն ներ, որոնք տար բեր սահ-

մա նում ներ և բնու թագ րեր ու նեն գրա կա նու թյան տար բեր աղ բյուր նե րում: Այդ իսկ պատ ճա ռով 

հարկ է հս տա կեց նել մի քա նի հաս կա ցու թյուն նե րի այն սահ մա նում նե րը, որոնց վրա հիմն վում 

է տվյալ վեր լու ծու թյու նը:

Տ վյալ զե կույ ցի շր ջա նա կում երիտասարդական կազմակերպություններ (Ե ՀԿ) ասե լով 

նկա տի կու նե նանք այն ո՛չ պե տա կան և ո՛չ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րին, որոնք ու-

նեն երի տա սար դա կան ծրագ րեր և/ կամ զբաղ վում են երի տա սարդ նե րի հիմ նախն դիր նե րով: 

Այս առու մով ԵՀԿ հաս կա ցու թյու նը պայ մա նա կան է և ավե լի լայն ընդ գր կում ու նի, քաների-

տասարդականՀԿ-ն, որը կա րե լի է սահ մա նել որ պես գրանց ված ան վան մեջ «ե րի տա սարդ» 

կամ «ե րի տա սար դա կան» բա ռը պա րու նա կող և/ կամ ըստ կա նո նադ րու թյան՝ առա ջին հեր թին 

երի տա սարդ նե րի հիմ նախն դիր նե րով զբաղ վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն:

 Հե տա զո տու թյան մեջ ընդ գրկ ված ԵՀԿ-ներն իրենց իրա վա կան կար գա վի ճա կով մե ծա մա սամբ 

կա՛մ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն են, կա՛մ՝ հիմ նադ րամ: Քա նի որ տվյալ դեպ քում 

գործ ու նենք իրա վա կան կա տե գո րիանե րի հետ, այս եր կու խմ բե րի հա մար որ պես հիմք են ըն-

դուն վել ՀՀ օրենսդ րու թյան մեջ առ կա սահ մա նում նե րը:

Հասարակականկազմակերպությունը (ՀԿ) շա հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե տապն դող և 

ստաց ված շա հույ թը մաս նա կից նե րի միջև չբաշ խող (ոչ առևտ րային) կազ մա կեր պու թյան` հա-

սա րա կա կան միավոր ման տե սակ է, որում իրենց շա հե րի ընդ հան րու թյան հի ման վրա, օրեն-

քով սահ ման ված կար գով, միավոր վել են ֆի զի կա կան ան ձինք` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան քա ղա քա ցի նե րը, օտա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րը, քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձինք` 

իրենց ոչ կրո նա կան հոգ ևոր կամ ոչ նյու թա կան այլ պա հանջ մունք նե րը բա վա րա րե լու, իրենց 

և այ լոց իրա վունք նե րը և շա հե րը պաշտ պա նե լու, հա սա րա կու թյա նը, նրա առան ձին խմ բե-

րին նյու թա կան և ոչ նյու թա կան աջակ ցու թյուն ապա հո վե լու, հան րօ գուտ այլ գոր ծու նեու թյուն 

իրա կա նաց նե լու նպա տակ նե րով3: 

Հիմնադրամ է հա մար վում քա ղա քա ցի նե րի և (կամ) իրա վա բա նա կան ան ձանց կա մա վոր գույ-

քային վճար նե րի հի ման վրա ստեղծ ված և ան դա մու թյուն չու նե ցող ոչ առևտ րային կազ մա-

կեր պու թյու նը, որը հե տապն դում է սո ցիալա կան, բա րե գոր ծա կան, մշա կու թային, կր թա կան, 

գի տա կան, առող ջա պա հա կան, բնա պահ պա նա կան կամ այլ հան րօ գուտ նպա տակ ներ4:

 Վեր լու ծու թյան ըն թաց քում հա ճախ է նշ վում քաղաքացիականհասարակությանկազմա-

կերպություններ(ՔՀԿ)հաս կա ցու թյու նը, որը տվյալ զե կույ ցի շր ջա նա կում օգ տա գործ վում է 

որ պես ո՛չ պե տա կան և ո՛չ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հո մա նիշ: Այս կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի ամ բող ջու թյու նը կազ մում է հասարակական կամ երրորդսեկտորը,որն այդ պես է 

ան վան վել որ պես պե տա կան և առևտ րային (բիզ նես) սեկ տոր նե րի այ լընտ րանք: Լ. Սո լո մո նը 

և Հ. Ան խեյերն առանձ նաց րել են եր րորդ սեկ տո րին բնո րոշ հինգ հիմ նա կան չա փա նիշ՝ ֆոր-

3 «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք, 2001թ., հոդված 3.1:

4 «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենք, 2002թ., հոդված 3.1:
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մալ, ոչ պե տա կան, շա հույթ չհե տապն դող, ան կախ և ինք նա կա ռա վար վող, կա մա վո րա կան5: 

Դու շան Օնդ րու շե կը հա վե լում է եր կու չա փա նիշ ևս՝ ոչ քա ղա քա կան և ոչ կրո նա կան բնույ թը, 

որը հա սա րա կա կան սեկ տո րը տար բե րում է կու սակ ցու թյուն նե րից և կրո նա կան կազ մա կեր-

պու թյուն նե րից: Այս բո լոր չա փա նիշ նե րը հա մա պա տաս խա նում են հա սա րա կա կան կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի՝ մեր օրենսդ րու թյամբ սահ ման ված չա փա նիշ նե րին:

 Զե կույ ցի երկ րորդ մա սը նվիր ված է ՀՀ սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու-

թյան կող մից երի տա սար դա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին դրա մաշ նորհ նե րի 

տրա մադր ման cragrer.am առ ցանց հա մա կար գին, որը կր ճատ կան վա նենք առցանցհամա-

կարգ, և այդ հա մա կար գով ֆի նան սա վոր ված ծրագ րե րին: Մաս նա վո րա պես վեր լու ծու թյու նը 

կանդ րա դառ նա ծրագ րե րի մո նի թո րին գի և գնա հատ ման գոր ծու նեու թյա նը և մե խա նիզմ նե րին: 

Մոնիթորինգը (հայե րե նում օգ տա գործ վում է նաև մշ տա դի տար կում եզ րույ թը) վե րա բե րում 

է ծրագ րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան հա մա կարգ ված և պար բե րա կան հա վա քագր մա-

նը՝ բա րե լավ ման ուղ ղու թյամբ ան հրա ժեշտ քայ լե րի ձեռ նարկ ման, հաշ վետ վո ղա կա նու թյան 

ապա հով ման և շա հա ռու նե րի կար ծի քը հաշ վի առ նե լու նպա տա կով: Գնահատումըծրագ րի 

կամ դրա որ ևէ փու լի ավար տին նա խա ձեռն վող գոր ծու նեու թյուն է, որն օգ նում է հաս կա նա լու, 

թե արդյոք ծրա գի րը հա սավ իր նպա տա կին, արդյոք այդ նպա տա կը ծա ռայեց այն կա րիք նե-

րին, որոնց հա մար նա խա ձեռն վել էր ծրա գի րը, որ քա նով են մնա յուն ստա ցած ար դյունք նե-

րը, և այդ ամե նը կար ճա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ կտր ված քով ինչ ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ 

շա հա ռու նե րի և այլ ներգ րավ ված կող մե րի վրա: Որ պես զի հնա րա վոր լի նի հաս կա նալ, թե 

արդյոք ծրա գի րը հա սավ սահ ման ված նպա տա կին և խն դիր նե րին, կար ևոր է, որ դրանք լի նեն 

չափելի: Թե՛ ծրագ րային նպա տակ ներն ու խն դիր նե րը, թե՛ գոր ծո ղու թյուն ներն ու նե նում են 

չա փե լի ցուցանիշներ, որոնք ներ կա յաց նում են այն փո փո խա կան նե րը, որոնց ուղ ղու թյամբ 

իրա կա նաց վում է ծրագ րի ներ գոր ծու թյու նը (օ րի նակ՝ ներգ րավ ված երի տա սարդ նե րի քա նակ, 

որ ևէ ոլոր տում գի տե լի քի մա կար դակ, ներ գոր ծու թյան ժա մա նա կա հատ ված, հրա պա րակ ված 

հոդ ված նե րի քա նակ և այլն): Յու րա քան չյուր ծրագ րի հա մար սահ ման վում են ցու ցա նիշ նե րի 

թիրախներ,որոնք էլ ներ կա յաց նում են ցան կա լի նշա նա կե տը: Այդ թի րախ ներն ապա հո վում 

են ծրագ րի նպա տա կի, խն դիր նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի կոնկրետլի նե լը: Չա փե լի և կոնկ-

րետ ցու ցիչ նե րը մո նի թո րին գի և գնա հատ ման կար ևոր գոր ծիք նե րից են: 

5	 Хрестоматия	для	некоммерческих	организаций/	Душан	Ондрушек	и	кол.,	Братислава,	2003,	стр.	17.
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Հետազոտությանմեթոդաբանությունը

Ու սում նա սի րու թյան ըն թաց քում կի րառ վել են տե ղե կատ վու թյան ստաց ման հետ ևյալ մե թոդ-

նե րը.

1) Փաստաթղթերիվերլուծություն:Հե տա զո տու թյան շր ջա նա կում ու սում նա սիր վել են. 

a. հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի դաշ տի վե րա բե րյալ նախ կի նում ար-

ված հե տա զո տու թյուն ներն ու վեր լու ծու թյուն նե րը, նե րա ռյալ՝

i. Civicus Քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան ին դեք սը Հա յաս տա նում, որը 

2008-2010թթ. իրա կա նաց վել է «Քաուն թեր փարթ Ին թեր նեշնլ Հա յաս-

տան»-ի կող մից: Այն քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան քա ղա քա կա նա-

պես չե զոք ցու ցիչ նե րից է, որը չափ վում է աշ խար հի ավե լի քան քա ռա սուն 

երկ րում:

ii. « Հա յաս տա նի հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի զար գաց ման հնա-

րա վո րու թյուն նե րը և ռիս կե րը» ու սում նա սի րու թյու նը, որը Ժո ղովր դա վա-

րու թյան զար գաց ման ազ գային հիմ նադ րա մի աջակ ցու թյամբ 2011թ. իրա-

կա նաց րել է «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշնլ» հա կա կո ռուպ ցիոն կենտ րո նը: 

Այն Հա յաս տա նի քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան սեկ տո րի իրա վի ճա կի 

և զար գաց ման մի տում նե րի ընդ հա նուր վեր լու ծու թյուն է:

iii.  Քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի (ՔՀԿ) կա-

յու նու թյան ցու ցա նի շը, որն ու սում նա սի րում է Կենտ րո նա կան Ար ևե լյան 

Եվ րո պայի և Եվ րա սիայի ՔՀԿ դաշ տի զար գաց ման մի տում նե րը: Այն ԱՄՆ 

ՄԶԳ նա խա ձեռ նու թյամբ և մե թո դո լո գիայով յու րա քան չյուր տա րի, ըստ 

ՔՀԿ կա յու նու թյու նը բնու թագ րող 7 չա փա նիշ նե րի, իրա կա նաց վում է տե-

ղա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից:

iv.  Մարդ կային զար գաց ման մի ջազ գային կենտ րոն ՀԿ -ի կող մից 2012թ. իրա-

կա նաց ված վեր լու ծու թյու նը, որը վե րա բե րում է Հա յաս տա նում քա ղա քա-

ցիական հա սա րա կու թյան զար գաց ման բա ցե րին և հան րային քա ղա քա-

կա նու թյան ան հրա ժեշտ փո փո խու թյուն նե րին:

v.  Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի պե տա կան ֆի նան սա վոր ման 

վեր լու ծու թյու նը, որը 2011-2012թթ. իրա կա նաց վել է «Պ րո ֆե սիոնալ նե րը 

հա նուն քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան» ՀԿ կող մից: Այն նե րա ռում է 

Հա յաս տա նում պե տա կան սեկ տո րի կող մից հա սա րա կա կան սեկ տո րին 

տրա մադր վող ֆի նան սա կան հատ կա ցում նե րը և դրանց տրա մադր ման ու 

կա ռա վար ման ըն թա ցա կար գե րը: 

b. Առ ցանց դրա մաշ նոր հային հա մա կար գով դրա մաշ նորհ ստա նա լու հա մար ներ-

կա յաց ված՝ ընտ րան քում նե րառ ված ծրագ րե րը և իրա կա նաց ված ծրագ րերն 

ամ փո փող ծրագ րային փաս տաթղ թե րը (ը նտ րան քի վե րա բե րյալ ման րա մաս նե րը 

ներ կա յաց ված են հա ջոր դիվ):
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2) Կիսաստանդարտացվածհարցում: Երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ իրա կա նաց վել են հե ռա խո սային հար ցազ րույց ներ՝ կազ-

մա կեր պու թյուն նե րի քար տե զագր ման, կա պե րի բա ցա հայտ ման, կա րո ղու թյուն նե րի 

ու սում նա սիր ման, ինչ պես նաև պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հետ կապ ված առա-

ջարկ նե րի բա ցա հայտ ման նպա տա կով: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի տվյալ նե րը ձեռք են 

բեր վել տար բեր տե ղե կատ վա կան աղ բյուր նե րից, ինչ պես նաև ձնա կույ տի մե թո դով՝ 

հարց մա նը մաս նակ ցած կազ մա կեր պու թյուն նե րից: Ար դյուն քում հարց մա նը մաս նա կից 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի թի վը կազ մել է 363: Հե ռա խո սային հարց ման մե թոդն ընտր վել 

է հնա րա վո րինս քիչ ծախ սա տար մի ջոց նե րով հնա րա վո րինս շատ կազ մա կեր պու թյուն-

ներ ընդ գր կե լու նկա տա ռու մով: 

3) Փորձագիտականհարցազրույցներ: Փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց ներ են իրա կա-

նաց վել երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան, երի տա սար դա-

կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և իրա կա նաց ման ոլոր տում փոր ձա գի տու թյուն, 

ինչ պես նաև դրա մաշ նոր հային ծրագ րե րի հա մա կար գում աշ խա տե լու փորձ ու նե ցող 

մաս նա գետ նե րի հետ, նե րա ռյալ6.

l	  «Ե րի տա սար դա կան մի ջո ցա ռում նե րի իրականացման կենտ րո նի» ներ կա յա ցու-

ցիչ ներ (2 հո գի),

l	 ՀՀ սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյան երի տա սար դա կան 

քա ղա քա կա նու թյան վար չու թյան պետ,

l	  Մարզ պե տա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ,

l	 ՀՀ վար չա պե տին առըն թեր ազ գային երի տա սար դա կան խորհր դի ան դամ ներ (3 

հո գի), 

l	 Առ ցանց դրա մաշ նոր հային հա մա կար գում ներգ րավ ված փոր ձա գետ ներ (8 հո գի),

l	  Տե ղա կան ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ (9 հո գի),

l	  Մի ջազ գային դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ (4 հո գի): 

Ընդ հա նուր առ մամբ իրա կա նաց վել է փոր ձա գի տա կան 15 հար ցազ րույց:

6 Փորձագետները նշված կարգավիճակներից հաճախ ունեին ոչ թե մեկը, այլ մի քանիսը:
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4) Խորինհարցազրույցներ: Այս հար ցազ րույց ներն իրա կա նաց վել են առ ցանց դրա մա-

շնոր հային հա մա կար գով ֆի նան սա վո րում ստա ցած կազ մա կեր պու թյուն նե րի ղե կա-

վար նե րի և ծրագ րե րի ղե կա վար նե րի հետ: Հար ցազ րույց նե րը վե րա բե րել են կյան քի 

կոչ ված ծրագ րե րի ար դյունք նե րին, մո նի թո րին գին և գնա հատ ման հա մար օգ տա գործ-

ված գոր ծիք նե րին ու մի ջոց նե րին, առ կա առա ջարկ նե րին: Հար ցեր են տր վել նաև երի-

տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան և ընդ հա նուր դաշ տի վե րա բե րյալ: Ընդ հա նուր առ-

մամբ առ ցանց հա մա կար գով 86 դրա մաշ նորհ ներ են ստա ցել 55 կազ մա կեր պու թյուն, 

որից ընտ րան քի մեջ են նե րառ վել 16 ծրագ րեր՝ իրա կա նաց ված 16 կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի կող մից: Ընտ րան քի չա փա նիշ ներն ու նկա րա գի րը ներ կա յաց ված են հա ջորդ 

բաժ նում:

5) Ֆոկուսխմբերեն իրա կա նաց վել երի տա սար դա կան խմ բե րի հետ, որոնք առ ցանց 

դրա մաշ նոր հային հա մա կար գով ֆի նան սա վո րում ստա ցած և ընտ րան քի մեջ նե րառ-

ված ծրագ րե րի շա հա ռու են եղել: Քա նի որ ոչ բո լոր ծրագ րե րի դեպ քում էր հնա րա վոր 

կազ մա կեր պել ֆո կուս խմ բե րը (ո րոշ ծրագ րեր նե րա ռում էին ար տերկ րի երի տա սարդ-

նե րի), քն նար կում ներն իրա կա նաց վել են ընտ րան քում նե րառ ված կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի 10 ծրագ րե րի շա հա ռու նե րի հետ, յու րա քան չյուր ծրագ րի վե րա բե րյալ՝ առան ձին 

ֆո կուս խումբ՝ 8-12 երի տա սար դի մաս նակ ցու թյամբ:

 Հարց ման ար դյունք նե րը վեր լու ծու թյան են են թարկ վել քա նա կա կան մե թոդ նե րով՝ SPSS ծրագ-

րի օգ նու թյամբ, որոնք լրաց վել են փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րից ստա ցած որա կա կան 

տվյալ նե րով: Վեր լու ծու թյան մեջ օգ տա գործ վել են նաև ոլոր տային նախ կին վեր լու ծու թյուն նե-

րի եզ րա հան գում ներն ու տվյալ նե րը:

 Խո րին հար ցազ րույց նե րի և ֆո կուս խմ բե րի ար դյունք նե րը վեր լու ծու թյան են են թարկ վել ըստ 

հե տա զո տու թյան հար ցե րի տվյալ նե րի կա տե գո րի զա ցիայի մի ջո ցով, օգ տա գործ վել է նաև 

դեպ քի վեր լու ծու թյան մե թո դը՝ կոնկ րետ ծրագ րե րի մի ջո ցով առա վել բնո րոշ մի տում նե րի նկա-

րագր ման հա մար:
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Հետազոտությանըմասնակցածկազմակերպություններիև

ընտրվածծրագրերինկարագիրը

ԵՀԿ դաշ տի ու սում նա սի րու թյան նպա տա կով իրա կա նաց ված հե ռա խո սային հարց մա նը մաս-

նակ ցել են 363 կազ մա կեր պու թյուն ներ, որոնց տվյալ նե րը ձեռք են բեր վել դրա մաշ նոր հային 

հա մա կար գում գրանց ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի տվյալ նե րի բա զայից, ին տեր նե տի մի ջո-

ցով՝ «Ս փյուռ» տե ղե կատ վա կան հա մա կար գից, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար դա րա-

դա տու թյան նա խա րա րու թյան իրա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի e-register.

am էլեկտ րո նային հա մա կար գից, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ աշ խա տող 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի կայ քե րից՝ ngo.am, ngoc.am, civil.am, ինչ պես նաև ձնա կույ տի մե թո-

դով՝ հարց մա նը մաս նակ ցած կազ մա կեր պու թյուն նե րից: Կազ մա կեր պու թյուն նե րին զան գա հա-

րե լիս նախ ճշտ վել է նրանց՝ երի տա սար դա կան կամ երի տա սար դա կան հար ցե րով զբաղ վող 

կազ մա կեր պու թյուն լի նե լը, ապա դրա կան պա տաս խա նի դեպ քում հար ցումն իրա կա նաց վել 

է կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող լիազոր ված ան ձի հետ: Ար դյուն քում՝ 

հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած կազ մա կեր պու թյուն նե րի 84% -ի դեպ քում հար ցե րին պա տաս-

խա նել է կազ մա կեր պու թյան նա խա գա հը կամ տնօ րե նը, իսկ մնա ցած դեպ քե րում՝ այլ ան ձինք, 

նե րա ռյալ՝ փոխ նա խա գահ, փոխտ նօ րեն, ծրագ րի հա մա կար գող, հան րային կա պե րի պա տաս-

խա նա տու և այլն: 

 1.Հարցվածիպաշտոնըկազմակերպությունում

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Նա խա գահ 255 70.2

Տ նօ րեն 51 14.0

Փոխ նա խա գահ 10 2.8

Փոխտ նօ րեն 2 0.6

Ծ րագ րի հա մա կար գող 11 3.0

Այլ 34 9.4

 Հարց ման մեջ ընդ գրկ վել են տե ղա կան գրան ցում ու նե ցող ոչ պե տա կան և ոչ առևտ րային 

կազ մա կեր պու թյուն ներ: Հարց մա նը մաս նակ ցած կազ մա կեր պու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու-

նը՝ մոտ 94% -ը, ու նի հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան կար գա վի ճակ, 4.4 տո կո սը հիմ նա-

դրամ է, իսկ մնա ցա ծը՝ ար տա սահ մա նյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցուց չու թյուն ներ, 

որոնք գրանց ված են Հա յաս տա նում, ինչ պես նաև մեկ կազ մա կեր պու թյուն, որը գրանց ված է 

որ պես իրա վա բա նա կան ան ձանց միու թյուն: Նպա տա կա հար մար գտանք այդ ներ կա յա ցուց-

չու թյուն նե րին ևս նե րա ռել հե տա զո տու թյան մեջ, քա նի որ դրանք տե ղա կան գրան ցում ու նեն, 

և դրանց գոր ծու նեու թյու նը ևս հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում երի տա սար դա կան ծրագ րե-

րի ոլոր տում: 
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 2.Կազմակերպությանիրավականկարգավիճակը

Պատասխան Քանակ Տոկոս

ՀԿ 340 93.7

Հիմ նադ րամ 16 4.4

Ներ կա յա ցուց չու թյուն 6 1.7

ԻԱՄ 1 0.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 363 100.0

Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում վեր լու ծու թյան ըն թաց քում տվյալ ներն առանձ նաց վել են ըստ 

կազ մա կեր պու թյան կար գա վի ճա կի՝ օրենսդ րա կան տար բեր կար գա վո րում նե րի պա հանջ նե-

րին հա մա պա տաս խան դրանց գոր ծու նեու թյունն ու սում նա սի րե լու նպա տա կով:

 Կազ մա կեր պու թյուն նե րի բաշխ վա ծու թյու նը, ըստ գոր ծու նեու թյան ոլորտ նե րի և աշ խար հա-

գրա կան տե ղա կայ ման վայ րի, ներ կա յաց ված է սույն զե կույ ցի առա ջին մա սում: Նշենք միայն, 

որ ըստ կազ մա կեր պու թյան գրանց ման վայ րի՝ առ կա են Եր ևա նում տե ղա կայ ված 177, իսկ 

մար զե րում՝ 186 կազ մա կեր պու թյուն ներ: Ըստ Եր ևան-մարզ տե ղա կայ ման՝ կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի բնու թագ րիչ նե րի տար բե րու թյու նը ևս կդի տարկ վի վեր լու ծու թյան ըն թաց քում՝ ըստ 

ան հրա ժեշ տու թյան:

 Հե տա զո տու թյան երկ րորդ բա ղադ րի չում նե րառ վել են 16 դրա մաշ նոր հային ծրագ րեր: Քա նի 

որ ծրագ րե րի գնա հատ ման բա ղադ րիչն իրա կա նաց վել է որա կա կան մե թոդ նե րով, կի րառ վել 

է որա կա կան ընտ րան քին բնո րոշ՝ տի պային չա փա նիշ նե րով ընտ րու թյան մե թո դը: Ընդ որում՝ 

ընտ րան քում են նե րառ վել միայն այն ծրագ րե րը, որոնք իրա կա նաց վել են 2012 թ-ի եր րորդ կի-

սա մյա կից մինչև 2013 թ-ի եր րորդ կի սա մյակն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, քա նի որ ավե լի 

շուտ իրա կա նաց ված ծրագ րե րի դեպ քում թե՛ իրա կա նաց նող նե րի, թե՛ շա հա ռու նե րի հի շո ղու-

թյան մեջ որոշ ման րա մաս ներ, հնա րա վոր է, չպահ պան վեին, իսկ ավե լի ուշ իրա կա նաց ված 

ծրագ րե րի ազ դե ցու թյու նը դեռևս դժ վար կլի ներ չա փել, քա նի որ հե տա զո տու թյու նը սկ սե լու 

պա հին դրանք նոր էին ավարտ վել: Այս պի սով՝ որ պես ընտ րան քի գլ խա վոր հա մախմ բու թյուն է 

ծա ռայել նշ ված ժամ կետ նե րում իրա կա նաց ված 59 ծրա գիր:

Ծ րագ րերն ընտր վել են հետ ևյալ չա փա նիշ նե րով. 

a. Ծ րագ րի տիպ՝ «Հան դի պում», «Հան դի պու մից զատ» և «Հա մա ֆի նան սա վո րում» (ա ռա-

ջին եր կու տի պե րից հա վա սար, եր րորդ տի պի ավե լի փոքր ընդ գրկ մամբ, քա նի որ այդ 

խմ բում նե րառ ված ծրագ րերն ավե լի սա կա վա թիվ էին և հա մա ֆի նան սա վոր ման ծրագ-

րեր էին),

b. Ծ րագ րի ֆի նան սա վոր ման ծա վա լը՝ հա մա մաս նո րեն յու րա քան չյուր տի պային խմ բից, 

c. Աշ խար հագ րա կան ծած կույթ և ծրագ րային ոլորտ (տա րա տե սակ խմ բե րի ընդ գրկ ման 

նկա տառ մամբ պայ մա նա վոր ված՝ հնա րա վո րինս հա մա մաս նո րեն): 

Ար դյուն քում՝ հե տա զո տու թյան մեջ ընդ գրկ վել են հետ ևյալ չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան 

քա նա կի ծրագ րեր: 
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 3.Առցանցհամակարգովֆինանսավորվածծրագրերիընտրանքիբնութագիրը

Ընտրությանչափանիշ Գլխավոր

համախմբություն

Ընտրանքային

համախմբություն

Ծ րագ րի  տիպ Հան դի պում 28 7

Հան դի պու մից զատ 19 7

Հա մա ֆի նան սա վո րում 10 2

Ծ րագ րի  

ֆի նան սավոր ման 

չափ

500 հա զա րից պա կաս 15 5

500 հա զա րից մինչև 1 մի լիոն 12 4

1 մի լիոնից ավե լի 30 7

Ի րա կա նաց նող  

կազ մա կեր պու թյան  

տե ղա կա յում

Եր ևան 36 9

Գյում րի 9 2

Գա վառ 3 2

Վա նա ձոր 3 1

Այլ քա ղաք ներ 8 2

Ծ րագ րային 

ո լորտ

Ռազ մա հայ րե նա սի րա կան  

դաս տիարա կու թյուն և  

հոգ ևոր-մ շա կու թային ար ժեք ներ 

14 3

Ե րի տա սարդ նե րի մաս նակ ցու թյուն 11 3

Զ բաղ վա ծու թյուն և մաս նա գի տա կան 

զար գա ցում

9 3

Մե դիա տեխ նո լո գիաներ 7 3

Ս պորտ և առողջ ապ րե լա կերպ 6 2

Միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյուն 3 2

Այլ ոլորտ ներ 6 0

Հետազոտությանսահմանափակումները

Տ վյալ հե տա զո տու թյու նը չի հա վակ նում Հա յաս տա նի բո լոր երի տա սար դա կան կազ մա կեր-

պու թյուն նե րը, ինչ պես նաև ՍԵՀՆ կող մից ֆի նան սա վոր ված ծրագ րե րի ար դյունք նե րը և ազ-

դե ցու թյան ճշգ րիտ ու ամ բող ջա կան պատ կե րը ներ կա յաց նե լուն, այլ ան դրա դառ նում է առ կա 

մի տում նե րին և ու սում նա սի րում այն բա ցա հայ տում նե րը, որոնք ստաց վել են հե տա զոտ ված 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի շր ջա նա կում: 

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան ըն թաց քում հաշ վի են առն վել հետ ևյալ սահ-

մա նա փա կում նե րը.
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1.  Հե ռա խո սային հարց ման շր ջա նակ նե րում հնա րա վոր է եղել ընդ գր կել միայն այն կազ-

մա կեր պու թյուն նե րը, որոնց տվյալ նե րը հայ թայթ վել են տե ղե կատ վա կան տար բեր 

աղ բյուր նե րի մի ջո ցով: Հա յաս տա նում առկաչէԵՀԿ-ներիտվյալներիամբողջա-

կանշտեմարան.հետ ևա բար հե տա զո տա կան թի մը, հնա րա վոր բո լոր աղ բյուր նե րից 

տվյալ ներ հայ թայ թե լով, փոր ձել է ընդ գր կել հնա րա վո րինս շատ ԵՀԿ-ներ, որոնք, սա-

կայն, չեն ներ կա յաց նում Հա յաս տա նի ԵՀԿ-նե րի ողջ բազ մու թյու նը: Այդ իսկ պատ ճա-

ռով առ կա վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը վե րա բե րում են միայն հե տա զո տու թյան մեջ 

ընդ գրկ ված 363 կազ մա կեր պու թյուն նե րին: Ավե լի ընդ գր կուն պատ կեր ստա նա լու հա-

մար քա նա կա կան տվյալ նե րը հա մալր վել են փոր ձա գի տա կան կար ծիք նե րով, ոլոր տի 

նախ կին հե տա զո տու թյուն նե րի և վեր լու ծու թյուն նե րի տվյալ նե րով:

2.  Հե ռա խո սային հար ցազ րույց նե րից, ինչ պես նաև խոր քային հար ցազ րույց նե րից ու 

ֆո կուս խմ բե րից ստա ցած տե ղե կատ վու թյու նը հիմն ված է հարց ված նե րի կող մից ներ-

կա յաց ված տվյալ նե րի վրա, որոնք ան ցնում են հարց վա ծի սուբյեկ տիվ ըն կա լում նե րի 

և գնա հա տա կան նե րի զտի չով: Ըստ այդմ՝ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը դի տար-

կե լիս հարկ է հաշ վի առ նել ար դյունք նե րի հնա րա վոր սուբյեկ տի վու թյու նը և շե ղու մը 

իրա կա նու թյու նից՝ հարց վա ծի կող մից հար ցի սուբյեկ տիվ մեկ նա բա նու թյան, ցան կա լի 

պա տաս խան տա լու ձգտ ման կամ հի շո ղու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րի պատ ճա ռով: 

Այս սահ մա նա փա կու մը հնա րա վո րինս նվա զեց նե լու հա մար օգ տա գործ վել են ստու գող 

կամ պար զա բա նող հար ցեր, իսկ ծրագ րե րի գնա հատ ման բա ղադ րի չում խո րին հար-

ցազ րույց նե րի տվյալ նե րը հա մե մատ վել են ֆո կուս խմ բային քն նար կում նե րից ստա-

ցած տե ղե կատ վու թյան հետ: 

3. Ծ րագ րե րի գնա հատ ման վեր լու ծու թյան բա ղադ րի չում հար կա վոր է հաշ վի առ նել 

ծրագ րե րի ավար տի և հե տա զո տու թյան միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը, քա նի որ 

ծրագ րերի ավար տից հե տո դրանց ազ դե ցու թյան չա փու մը տար բեր ժա մա նա կա հատ-

ված նե րում տար բեր ար դյունք ներ կա րող է ար ձա նագ րել: Այ սինքն՝ այն ծրագ րե րը, 

որոնք իրա կա նաց վել են հե տա զո տու թյա նը նա խոր դող տար վա՝ 2013թ. ըն թաց քում, 

հնա րա վոր է, դեռևս եր կա րա ժամ կետ ար դյունք ներ չեն ու նե ցել, հետ ևա բար չենք կա-

րող հս տակ հետ ևու թյուն ներ անել դրանց մա սին:

4. Ծ րագ րե րի ազ դե ցու թյան ու սում նա սիր ման առու մով՝ կախ ված ծրագ րի բուն էու թյու նից 

և բո վան դա կու թյու նից, ոչ միշտ է, որ հնա րա վոր է եղել դա տել ազ դե ցու թյան մա սին, 

քա նի որ եր կա րա ժամ կետ ազ դե ցու թյան գնա հատ ման հա մար հար կա վոր է չափ ման 

են թար կել ոչ միայն ըն կա լում նե րի, գի տե լիք նե րի և դիր քո րո շում նե րի փո փո խու թյուն-

նե րը, ին չը քիչ թե շատ հնա րա վոր է անել հար ցազ րույց նե րի և քն նար կում նե րի մի ջո-

ցով, այլև վար քագ ծային և մտա ծե լա կեր պի փո փո խու թյուն նե րը, որոնք հե տա զո տու-

թյան շր ջա նա կում ավե լի դժ վար չա փե լի են:
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ՄԱՍԱ. 
 
Երիտասարդական 
կազմակերպությունները 
Հայաստանում

 Զե կույ ցի այս բաժ նի տվյալ նե րը հիմն ված են մեծ մա սամբ հե ռա խո սային հարց ման ար դյունք-

նե րի վրա և քա նա կա կան ցու ցա նիշ ներ են ներ կա յաց նում: Միաժա մա նակ՝ այս տվյալ նե րի 

ամ փոփ ման ըն թաց քում, կանդ րա դառ նանք փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րին և այլ աղ-

բյուր նե րից ստաց ված տե ղե կատ վու թյա նը՝ իրա վի ճա կի հնա րա վո րինս ամ բող ջա կան պատ կեր 

ստա նա լու նպա տա կով: 

Բաժ նի սկզ բում ամ փոփ վել են կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան ոլորտ նե րի, ուղղ վա-

ծու թյան, տե սակ նե րի, սփռ վա ծու թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րը: Այ նու հետև ծա վա լուն ան դրա-

դարձ է կա տար վել կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ տար բեր ոլորտ նե րում ու նե ցած կա րո ղու թյուն-

նե րին՝ նե րա ռյալ ղե կա վա րու մը, ռազ մա վա րա կան պլա նա վո րու մը, մարդ կային ռե սուրս նե րը, 

ֆի նան սա կան կա րո ղու թյուն նե րը, ծրագ րե րի կա ռա վա րու մը, ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րը 

և հան րային կա պե րը: Վեր ջում առան ձին հատ ված վե րա բե րում է պե տա կան կա ռույց նե րի և 

մաս նա վո րա պես Սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյան հետ կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան ծա վա լին և բնույ թին: 

1 2
3

4
5

6

8
7
9

10

11

1 Շիրակ

2 Լոռի

3 Տավուշ

4 Արագածոտն

5 Կոտայք

6 Արմավիր

7 Երևան

8 Գեղարքունիք

9 Արարատ

10 Վայոց ձոր

11 Սյունիք
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1.1ԵՀԿգործունեությանհիմնականնկարագիրը

Գործունեությանոլորտևբնույթ

 Քա նի որ հե տա զո տու թյան մեջ նե րառ վել են երի տա սար դա կան և երի տա սարդ նե րի հար ցե-

րով զբաղ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը, բնա կա նա բար, գոր ծու նեու թյան ոլոր տի վե րա բե րյալ 

նրանց պա տաս խան նե րում գե րակշ ռում է երի տա սար դա կան հիմ նա հար ցե րի տար բե րա կը. 

այս ոլոր տում է ընդ գրկ ված հարց ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի մոտ 78% -ը :

 1.Կազմակերպությանգործունեությանհիմնականոլորտը(ըստտոկոսայինբաշխման՝նշվել
էմինչևերեքպատասխան)7

 
Երիտասարդության հիմնահարցեր

Կրթություն և գիտություն

Մարդու իրավունքներ

Մշակույթ

Առողջապահություն

Համայնքային զարգացում

Կանանց հիմնահարցեր

Բնապահպանություն

Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հիմնահարցեր

Սպորտ

Հանրային քաղաքականություն

Մասնագիտական զարգացում, զբաղվածություն

Ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն

Սոցիալական պաշտպանություն

77.7%

42.1%

12.4%

39.7%

10.5%

5%

29.8%

29.8%

9.9%

1.7%

9.4%

20.4%

8.5%

18.5%

0%	 	 20%	 	 40%	 	 60%	 	 80%	 	 100%

Ըստ գլ խա մա սի տե ղա կայ ման ԵՀԿ-ներն առանձ նաց նե լով եր ևա նյան և մար զային կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի՝ ակ նա ռու տար բե րու թյուն է նկատ վում միայն երեք ոլորտ նե րում: Մաս նա վո-

րա պես հա մայն քային զար գաց ման ոլոր տում աշ խա տում են ավե լի շատ մար զային կազ մա-

կեր պու թյուն ներ (25,3%), իսկ հան րային քա ղա քա կա նու թյան և մաս նա գի տա կան զար գաց-

ման կամ զ բաղ վա ծու թյան ոլոր տում ավե լի ակ տիվ են Եր ևա նում տե ղա կայ ված կազ մա կեր-

պու թյուն նե րը (հա մա պա տաս խա նա բար՝ 12,4% և 10,7%):

 Միաժա մա նակ կազ մա կեր պու թյուն ներն առանձ նաց նե լով ըստ գոր ծու նեու թյան առաջ նային 

ոլոր տի՝ պարզ է դառ նում, որ զուտ երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը (տ վյալ դեպ-

քում այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, որոնց գոր ծու նեու թյան առաջ նային ոլոր տը երի տա սար-

7 Այս և հետագա այն հարցերում, որտեղ մի քանի պատասխանի հնարավորություն է տրվել, 
պատասխանների ընդհանուր գումարային տոկոսը կարող է գերազանցել 100%-ը:
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դու թյան հիմ նա հար ցերն են) հարց ված նե րի հա մախմ բու թյան մեջ կազ մում են 19%, որոնց, 

ըստ քա նա կի, հա ջոր դում են իրա վա պաշտ պան կազ մա կեր պու թյուն նե րը՝ 15,2%, այ նու հետև՝ 

կր թա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը՝ 9,6%, ապա՝ մնա ցա ծը: 

 4.Կազմակերպությանգործունեությանառաջնայինոլորտը

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Ե րի տա սար դու թյան հիմ նա հար ցեր 69 19.0

Մար դու իրա վունք ներ 55 15.2

Կր թու թյուն և գի տու թյուն 35 9.6

Հա մայն քային զար գա ցում 32 8.8

Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող մարդ կանց հիմ նա հար ցեր 27 7.4

Մ շա կույթ 24 6.6

Ա ռող ջա պա հու թյուն 21 5.8

Կա նանց հիմ նա հար ցեր 18 5.0

Բ նա պահ պա նու թյուն 11 3.0

Մաս նա գի տա կան զար գա ցում և զբաղ վա ծու թյուն 10 2.8

Ս պորտ 7 1.9

Այլ 30 8.3

Ա ռաջ նային ոլորտ չեն նշել 24 6.6

Ընդամենը 363 100

Ըստ փոր ձա գետ նե րի՝ երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը գոր ծու նեու թյան բա վա կա-

նին մեծ ընդ գր կում ու նեն: Փոր ձա գետ նե րից մե կը նշում է, որ որոշ չա փով ու շադ րու թյու նից 

դուրս է մնա ցել զբաղ վա ծու թյան խն դի րը. «Ոչ թե գոր ծազր կու թյան մա սին խո սել, այլ ծրագ

րեր [ի րա կա նաց նել] աշ խա տու նա կու թյան բարձ րաց ման, հմ տու թյուն նե րի տրա մադր ման վե

րա բերյալ և այլն»: Ավե լի շատ ու շադ րու թյան ար ժա նի ոլորտ նե րից նշ վում է նաև երի տա սարդ 

ու սա նող նե րի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ոլոր տը:

 Գոր ծու նեու թյան իրենց ոլորտ նե րում կազ մա կեր պու թյուն նե րը հիմ նա կա նում ծա վա լում են 

կրթա կան, շա հե րի պաշտ պա նու թյան, իրա զեկ ման աշ խա տանք ներ, տրա մադ րում են սո-

ցիալա կան աջակ ցու թյուն և հու մա նի տար օգ նու թյուն, ինչ պես նաև մա տու ցում են գի տա կան, 

հե տա զո տա կան և մաս նա գի տա կան ծա ռա յու թյուն ներ: 
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 2.Կազմակերպությանգործունեությանհիմնականբնույթը(ըստտոկոսայինբաշխման՝նշվել
էմինչևերեքպատասխան)

Կրթական ծառայություններ

Շահերի պաշտպանություն

Իրազեկության բարձրացում

Սոցիալական աջակցություն

Հումանիտար օգնություն

Հետազոտական գործունեություն

Գիտական զարգացում

Մասնագիտական միություն

Այլ

65.7%

52.8%

5.8%

44.2%

10.5%

31.2%

19.6%

14.1%

6.4%

0%	 	 20%	 	 40%	 	 60%	 	 80%	 	 100%

 Կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն նե րի տե սակ նե րից առա վել հա ճախ են օգ տա գործ վում դա սըն թաց նե-

րը և սե մի նար նե րը, հան դի պում-քն նար կում նե րը, ինչ պես նաև հա մա ժո ղով նե րը: Բազ մա թիվ 

կազ մա կեր պու թյուն ներ (հարց ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի մոտ 47% -ը) խորհր դատ վու թյուն 

են մա տու ցում տար բեր ոլորտ նե րում, հա ճախ են նշ վում նաև մշա կու թային և մար զա կան մի-

ջո ցա ռում նե րը: Ավե լի քիչ են տե ղե կատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող, հե տա զո տա կան-

վեր լու ծա կան գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րը:

 5.Կազմակերպությանգործունեությանհիմնականտեսակները(մինչևերեքպատասխան)

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Դա սըն թաց ներ, սե մի նար ներ 267 74.0%

Հան դի պում ներ, քն նար կում ներ 256 70.9%

Խորհր դատ վու թյուն 169 46.8%

Հա մա ժո ղով, գի տա ժո ղով նե րի կազ մա կեր պում 155 42.9%

Մ շա կու թային մի ջո ցա ռում ներ 82 22.7%

Ար շավ ներ, սպոր տային մի ջո ցա ռում ներ 55 15.2%

Տե ղե կատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ 54 15.0%

Հե տա զո տու թյուն, տե ղե կատ վու թյան հա վա քագ րում 51 14.1%

Վեր լու ծա կան աշ խա տանք 43 11.9%

Տ պագ րու թյուն 39 10.8%

Մր ցույթ նե րի կազ մա կեր պում 35 9.7%

Հու մա նի տար օգ նու թյան տրա մադ րում 6 1.7%

Այլ 30 8.3%
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Այս պի սով՝ հարց ման մեջ նե րառ ված 363 կազ մա կեր պու թյուն նե րը, երի տա սար դա կան հար ցե-

րից զատ, առա վել հա ճախ ընդ գրկ ված են կր թու թյան և մար դու իրա վունք նե րի, նաև մշա կույ-

թի և առող ջա պա հու թյան ոլորտ նե րում, զբաղ վում են կր թա կան, շա հե րի պաշտ պա նու թյան 

և իրա զեկ ման գոր ծու նեու թյամբ, իրա կա նաց նում են դա սըն թաց ներ, քն նար կում ներ, սպոր-

տային և մշա կու թային մի ջո ցա ռում ներ, մա տու ցում խորհր դատ վու թյուն ներ:

Աշխարհագրականտեղակայումևծածկույթ

 Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մոտ կե սը տե ղա կայ ված է Եր ևա նում, այ նու հետև կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի հա մե մա տա բար մեծ քա նա կով աչ քի են ընկ նում Շի րա կի և Լո ռու մար զե րը, որ տեղ 

ԵՀԿ-նե րը հիմ նա կա նում գոր ծում են մարզ կենտ րոն նե րում: Մնա ցած մար զե րից ընդ գրկ ված 

կազ մա կեր պու թյուն նե րը հարց ման մեջ նե րառ ված ԵՀԿ-նե րի ընդ հա նուր թվա քա նա կի մինչև 

28% են կազ մում:

 3.Կազմակերպությանտեղակայում(ըստքանակի)

 Եր ևան

Շի րակ

Լո ռի

Սյու նիք

Տա վուշ

Վայոց ձոր

Կո տայք

Ա րա գա ծոտն

Գե ղար քու նիք

Ար մա վիր

Արա րատ

177

45

12

40

11

19

17

8

7

15

12

Ընդ որում՝ մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րը մե ծա մա սամբ կենտ րո նա ցած են մարզ կենտ-

րոն նե րում, իսկ մյուս քա ղաք նե րում և գյու ղե րում տե ղա կայ ված է հե տա զոտ ված ԵՀԿ-նե րի 

մոտ 20% -ը, և միայն 8 կազ մա կեր պու թյուն ներ (ը նդ հա նուր թվի մոտ 2% -ը) գյու ղա կան հա-

մայնք նե րում են: Հե տա զո տու թյան սահ մա նա փա կում նե րը թույլ չեն տա լիս պն դել, որ այս թվե-

րը ճշգ րիտ հա մա պա տաս խա նում են երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի իրա կան 

հա մա մաս նու թյա նը, սա կայն փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րը ևս վկա յում են, որ Հա յաս-

տա նում՝ մայ րա քա ղա քից դուրս, առա վել ակ տիվ են Շի րա կի և Լո ռու երի տա սար դա կան կազ-

մա կեր պու թյուն նե րը, և այս պատ կե րը քիչ թե շատ մոտ է իրա կա նին:

Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մեծ մա սը՝ 81,8% -ը, մաս նա ճյուղ չու նի, 61 կազ մա կեր պու թյուն մաս-

նա ճյու ղեր ու նի Հա յաս տա նի այլ քա ղաք նե րում կամ գյու ղե րում, ինչ պես նաև Ար ցա խում, իսկ 
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5 կազ մա կեր պու թյուն ներ նշել են, որ մաս նա ճյու ղեր ու նեն այլ երկր նե րում: Նրանց թվում են 

այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, որոնք Հա յաս տա նում հիմ նադր վել են որ պես մի ջազ գային որ ևէ 

կա ռույ ցի տե ղա կան ներ կա յա ցու ցիչ, և այն տե ղա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, որոնք սեր-

տո րեն աշ խա տում են Սփյուռ քի երի տա սար դու թյան հետ և մաս նա ճյու ղեր ու նեն Վրաս տա-

նում, Ուկ րաի նա յում, Ռու սաս տա նում:

 Վե րա դառ նա լով երկ րի ներ սում մաս նա ճյու ղեր ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րին՝ նշենք, որ 

առա վել հա ճախ մաս նա ճյու ղեր են ստեղ ծում Եր ևա նում տե ղա կայ ված կազ մա կեր պու թյուն նե-

րը՝ մար զե րի հետ ավե լի սերտ աշ խա տե լու հա մար: Մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րի շար-

քում մաս նա ճյու ղեր ու նեն Շի րա կի, Գե ղար քու նի քի, Լո ռու և Տա վու շի մի քա նի ԵՀԿ-ներ, ընդ 

որում՝ դրան ցից չոր սը՝ Եր ևա նում:

 

 6.Կազմակերպությանմասնաճյուղիտեղակայումը8

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Շի րակ 27 7.4

Գե ղար քու նիք 22 6.1

Լո ռի 20 5.5

Տա վուշ 19 5.2

Սյու նիք 16 4.4

Ա րա րատ 14 3.9

Կո տայք 13 3.6

Վայոց ձոր 10 2.8

Ար մա վիր 10 2.8

Ա րա գա ծոտն 8 2.2

Ար ցախ 6 1.7

Եր ևան 4 1.1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 169 46.6

Ինչ վե րա բե րում է գոր ծու նեու թյան ծած կույ թին, ապա կազ մա կեր պու թյուն նե րի կե սից ավե լին՝ 

53,2% -ը, գոր ծու նեու թյուն է ծա վա լում ամ բողջ երկ րով մեկ կամ մի քա նի մար զե րում: Մար-

զային կազ մա կեր պու թյուն նե րի գե րակշ ռող մասն աշ խա տում է մար զի կամ հա մայն քի տա-

րած քում. հարց ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի 40,5%-ն ընտ րել է այդ տար բե րակ նե րը:

8 Հաշվի են առնվել միայն այն դեպքերը, երբ կազմակերպության գլխամասը և մասնաճյուղը տարբեր 
մարզերում են տեղակայված:
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 7.Կազմակերպությանգործունեությանտարածքը

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Հա յաս տան 193 53.2

Եր ևան 23 6.3

Որ ևէ մարզ 101 27.8

Որ ևէ հա մայնք 46 12.7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 363 100

Կազ մա կեր պու թյուն նե րի շա հա ռու նե րի առու մով հիմ նա կա նում նշ վել է շա հա ռու նե րի մի քա-

նի խումբ, առա վել հա ճախ՝ երի տա սար դու թյու նը (85,1%): Կազ մա կեր պու թյուն նե րի 38,8% -ի 

հա մար երի տա սարդ ներն առաջ նային շա հա ռու խումբ են հան դի սա նում: Այ նու հետև առա վել 

հա ճախ են նշ վել երե խա նե րը, կա նայք, հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող մար դիկ և սո ցիալա պես 

անա պա հով խմ բե րը: Հա մայն քային մա կար դա կում աշ խա տող կազ մա կեր պու թյուն նե րը որ-

պես շա հա ռու հիմ նա կա նում նշել են գյու ղա կան հա մայն քի բնակ չու թյու նը, իսկ կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի 5,5% -ը նշել է, որ իրենց շա հա ռուն ամ բողջ բնակ չու թյունն է: 

 8.Կազմակերպությանհիմնականշահառուները(մինչև3պատասխան)

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Ե րի տա սարդ ներ 308 85.1%

Ե րե խա ներ 148 40.9%

Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող մար դիկ 121 33.4%

Կա նայք 116 32.0%

Սո ցիալա պես անա պա հով խմ բեր 112 30.9%

Գյու ղի բնա կիչ ներ 75 20.7%

Լայն բնակ չու թյուն 20 5.5%

Այլ 76 21.0%

Կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից բազ մա պի սի ոլորտ նե րի ու մի քա նի շա հա ռու նե րի խմ բե-

րի ընդ գր կու մը տա րաբ նույթ գնա հա տա կան ներ է ստա նում փոր ձա գետ նե րի կող մից: Ոմանք 

գտնում են, որ «բազ մապ րո ֆիլ» այդ մո տե ցու մը տար բեր դրա մաշ նոր հային ծրագ րե րի առաջ-

նայ նու թյուն նե րին հա մա պա տաս խա նե լու մի տում է, ին չը պրո ֆե սիոնալ մո տե ցում չէ. «ՀԿն 

պետք է ու նե նա կոնկ րետ ուղղ վա ծու թյուն, ավե լի հս տակ թի րա խային խումբ, նույ նիսկ տա

րած քային բաշ խում», «Պ րո ֆե սիոնալ կազ մա կեր պու թյունն աշ խա տում է կոնկ րետ ոլոր տում 

ու կենտ րո նա նում է դրա վրա, այդ ոլոր տում է ծա ռա յու թյուն ներ ու ծրագ րեր ներ կա յաց նում»: 

Մյուս ներն էլ խրա խու սում են կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից խն դիր նե րի լայն ծած կույ թի 
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ընդ գր կու մը. «Կան կազ մա կեր պու թյուն ներ, որ անընդ հատ ձեռ քը պա հում են զար կե րա կի վրա 

և ավե լի հա ջող ված գոր ծու նեու թյուն են ծա վա լում: Կազ մա կեր պու թյան աշ խա տան քը պետք է 

բազ մաս պեկտր լի նի»: Ամեն դեպ քում կար ևոր վում է բարձ րաց ված խն դիր նե րի հա մա պա տաս-

խա նու թյունն առ կա կա րիք նե րին, այլ ոչ թե դո նոր ծրագ րե րի առաջ նայ նու թյուն նե րին. «Ո լոր

տի որոշ կազ մա կեր պու թյուն ներ ծրա գիր առա ջար կե լիս սկ սում են վերջ նա կե տից... գրանտ

ներն են են թադ րում, թե ինչ պի սի խն դիր պետք է ներ կա յաց նել»:

Գործունեությանտևողությունը

 Կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան մի ջին տևո ղու թյու նը հարց ման պա հին 11 տա րի է: 

Հարց ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի կե սը գրանց վել է մինչև 2003թ., կե սը՝ դրա նից հե տո:

 4.Կազմակերպություններիգրանցմանտարեթիվը(ըստքանակի)
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 Կազ մա կեր պու թյուն նե րի զգա լի քա նակ գրանց վել է 2000-2005 թվա կան նե րին, ին չը հա վա-

նա բար պայ մա նա վոր ված է այդ ժա մա նա կաշր ջա նում նո րաս տեղծ հա սա րա կա կան կազ մա-

կեր պու թյուն նե րին մի ջազ գային դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի9 ցու ցա բե րած աջակ ցու թյան 

հան գա ման քով: Ավե լի վաղ գրանց ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը տե ղա կայ ված են Եր ևա նում, 

Շի րա կում, Լո ռիում, Արա րա տում և Վայոց ձորում, իսկ Տա վու շի, Սյու նի քի, Գե ղար քու նի քի 

կազ մա կեր պու թյուն նե րը գրանց վել են բա ցա ռա պես 2000թ. հե տո:

 Թեև իրա կա նաց ված ծրագ րե րի քա նա կը կդի տար կենք կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա րո ղու-

թյուն նե րի նկա րագ րա կան մա սում, այնուա մե նայ նիվ այս տեղ նշենք, որ կազ մա կեր պու թյան 

գրանց ման վա ղե մու թյու նը որ ևէ կերպ կապ ված չէ կազ մա կեր պու թյան կող մից իրա կա նաց վող 

9 Մասնավորապես խոսքն «Ամերիկայի հայկական համագումարի ՀԿ կենտրոն» և «Համաշխարհային 
ուսուցում Հայաստան» կազմակերպությունների կողմից իրականացվող՝ սկսնակ ՀԿ-ների զարգացման 
ծրագրերի մասին է:
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ծրագ րե րի քա նա կի հետ. այդ եր կու փո փո խա կան նե րի միջև նշա նա կա լի կապ չի նկատ վում: 

ԵՀԿդաշտիհովանոցկազմակերպությունները

Որ պես երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին միավո րող կա ռույց ներ (այլ կերպ ասած՝ 

հո վա նոց կազ մա կեր պու թյուն ներ` ըստ իրենց նպա տա կային նշա նա կու թյան) նշ վել են Հա յաս-

տա նի երի տա սար դա կան հիմ նադ րա մը, Հա յաս տա նի երի տա սար դա կան ազ գային խոր հուր-

դը (ՀԵԱԽ), Սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյու նը, «Ե րի տա սար դա կան 

ակումբ նե րի դաշ նու թյու նը» և այլն:

 5.Երիտասարդականոլորտիկազմակերպություններինմիավորողի՞նչկառույցներգիտեք10

Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ

Հայաստանի երիտասարդական ազգային խորհուրդ

Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախար.

«Երիտասարդական ակումբների դաշնություն»

25
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 Կազ մա կեր պու թյուն նե րի 74% -ը (268 կազ մա կեր պու թյուն) դժ վա րա ցել է երի տա սար դա կան 

կազ մա կեր պու թյուն նե րին միավո րող որ ևէ կա ռույց նշել, իսկ շա տե րի կող մից նշ ված կա ռույց-

ներն էլ ոչ միշտ կա րե լի է դա սել երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հո վա նոց նե րի 

թվին: Այս պես՝ նշ ված նե րի թվում են՝ «Բա զե» (հա մա հայ կա կան ճամ բար է, որը կազ մա կեր պում 

է Հա յաս տա նի երի տա սար դա կան հիմ նադ րա մը), «Ա րի՛ տուն» (Ս փյուռ քի նա խա րա րու թյան 

ծրա գիր), Հան րային խոր հուրդ (ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րով ամ րագր ված խորհր դատ վա-

կան մար մին), «Վորլդ Վիժն» մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն, Երե խա նե րի պաշտ պա նու թյան 

ցանց և այլն: Մեկ -եր կու կազ մա կեր պու թյան կող մից նշ վել են Հա յաս տա նի երի տա սար դա կան 

հիմ նադ րա մի մար զային երի տա սար դա կան կենտ րոն նե րը, «Ե րի տա սար դա կան մի ջո ցա ռում-

նե րի իրա կա նաց ման կենտ րո նը», Գյում րիի երի տա սար դա կան խոր հուր դը, նշ վել են նաև կու-

սակ ցու թյուն նե րի երի տա սար դա կան թևեր:

 ՀԵԱԽ -ը, ՀՀ վար չա պե տին առըն թեր ազ գային երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան խոր-

հուր դը և «Ե րի տա սար դա կան ակումբ նե րի դաշ նու թյու նը» որ պես երի տա սար դա կան կազ մա-

կեր պու թյուն նե րը միավո րող կա ռույց ներ են նշ վում նաև փոր ձա գետ նե րի կող մից: Ընդ որում՝ 

ՀԵԱԽ-ն ավե լի շատ բնու թագր վում է որ պես չգոր ծող կա ռույց: Միաժա մա նակ, ինչ պես նշեց 

փոր ձա գետ նե րից մե կը. «Չեմ կար ծում, որ այ սօր Հա յաս տա նում կա լուրջ կա ռույց, որը միավո

րում է երի տա սար դա կան ՀԿնե րը և երի տա սար դա կան խն դիր ներն ինչ որ ձևով ավե լի լսե լի 

է դարձ նում»: Ի թիվս այլ գոր ծոն նե րի՝ դա պայ մա նա վոր ված է նաև դաշ տում հա մա գոր ծակ-

ցու թյան պա կա սով. «...մեր դաշ տում ամեն մեկն իր հարցն է լու ծում, ինչ պես կա րո ղա նում է»: 

Փոր ձա գետ նե րը նշում են նաև դաշ տի քա ղա քա կա նաց ման գոր ծո նը. «Ե թե նայենք [...] քա ղա

քա պե տա րան նե րին կից երի տա սար դա կան խոր հուրդ նե րին, կտես նեք, որ հիմ նա կա նում այն 

ՀԿնե րի նա խա գահ ներն են, որոնք ու նեն կու սակ ցա կան առն չու թյուն ներ»: 

10 Գծապատկերում ընդգրկվել են 3 և ավելի անգամ նշված կառույցները:
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Ակն կա լիք ներ հն չե ցին՝ կապ ված մար զային երի տա սար դա կան խոր հուրդ նե րի ստեղծ ման հետ, 

այն է՝ որ գո նե մար զային մա կար դա կով ԵՀԿ հա ղոր դակ ցու թյունն ու հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 

կբա րե լավ վեն: Ամեն դեպ քում փոր ձա գետ ներն ընդ գծում են ԵՀԿ-նե րին միավո րող կա ռույց նե-

րի կար ևո րու թյունն ու ան հրա ժեշ տու թյու նը: Նշ վում է նաև, որ Սպոր տի և երի տա սար դու թյան 

հար ցե րի նա խա րա րու թյու նը «Ե րի տա սար դա կան մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նաց ման կենտ րոն» 

ՊՈԱԿ -ի հետ կա րող է իր վրա վերց նել ԵՀԿ-նե րի աջակ ցու թյան, դաշ տում իրա կա նաց վող գոր-

ծու նեու թյան, տե ղե կատ վու թյան հա մա կարգ ման աշ խա տանք նե րը. «Ես Հա յաս տա նում, բա ցի 

[Ե ՄԻԿ] ՊՈԱԿ ի ց, ու րիշ կա ռույց չեմ տես նում, որը կա րող է երի տա սար դա կան ոլոր տի մա կար

դա կը ինչ որ ձևով բարձ րաց նել» (փոր ձա գետ):

1.2ԵՀԿկազմակերպականզարգացմանոլորտները

Տ վյալ զե կույ ցում ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կազ մա կեր պա կան զար գաց ման 

ոլորտ նե րի դա սա կար գումն իրա կա նաց վել է՝ ըստ մի ջազ գային պրակ տի կա յում առա վել հա-

ճախ օգ տա գործ վող դա սա կարգ ման՝ ղե կա վա րում և կա ռա վա րում, մարդ կային ռե սուրս ներ, 

ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ, ծրագ րեր և ծա ռա յու թյուն ներ, ար տա քին հա րա բե րու թյուն ներ:

Ղեկավարումևկառավարում

Ան դա մու թյուն և խոր հուրդ 

Ու սում նա սի րու թյան մեջ ընդ գրկ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի մեծ մա սը նշել է, որ ու նեն կազ-

մա կեր պու թյանն ան դա մակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն: Հարկ է փաս տել, որ ՀՀ օրենսդ րու թյան 

հա մա ձայն՝ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն ան դա մակ ցու թյան հի ման վրա ստեղծ-

ված կազ մա կեր պու թյուն ներ են, իսկ հիմ նադ րամ նե րը ոչ թե ան դամ ներ, այլ շա հա ռու ներ ու-

նեն, սա կայն այս դրույ թը ոչ միշտ է ար տա ցոլ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի պա-

տաս խան նե րում: Ըստ եր ևույ թին, ար ձա նագր վել է փաս տա ցի ան դա մու թյան առ կա յու թյու նը, 

քա նի որ 19 ՀԿ նշել է, որ չու նի ան դա մակ ցու թյան հնա րա վո րու թյուն, իսկ հիմ նադ րամ նե րից 

9-ը (հարց ման մեջ ընդ գրկ ված հիմ նադ րամ նե րի կե սից ավե լին) նշել են, որ ու նեն ան դամ ներ:

 9.Կազմակերպությանանդամակցությանհնարավորություննըստկազմակերպությանիրա-
վականկարգավիճակի

Կազմակերպության

իրավականկարգավիճակը

Կազմակերպություննունի՞

անդամությանհնարավորություն

Ընդամենը

Այո Ոչ

ՀԿ 320 19 339

Հիմ նադ րամ 9 7 16

Ներ կա յա ցուց չու թյուն 3 3 6

ԻԱՄ 1 0 1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 333 29 362
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Ըստ այսմ՝ պարզ է դառ նում, որ կա՛մ կազ մա կեր պու թյուն նե րը չեն տի րա պե տում օրենսդ րու-

թյա նը և գոր ծում են ըստ իրենց հայե ցո ղու թյան, կա՛մ ան դա մու թյու նը շփո թում են այլ հաս կա-

ցու թյուն նե րի հետ: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ ան հա տա կան քն նար կում նե րի ըն թաց քում 

հա ճախ ենք հան դի պում երկ րորդ տար բե րա կին. շա տերն ան դամ են հա մա րում կա մա վոր նե-

րին կամ շա հա ռու նե րին՝ առանց նրանց ան դա մի պաշ տո նա կան կար գա վի ճակ տա լու: Ինչ պես 

նշում է փոր ձա գետ նե րից մե կը. «Մեր կազ մա կեր պու թյան մեջ առաջ ան դա մակ ցու թյան ու րիշ 

տե սակ էր. ցան կա ցած մարդ կա րող էր գալ և ան դա մակ ցել, ու նեինք ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք 

հիմ նա կա նում կազ մա կեր պու թյան ան դամ նե րի հա մար էին, հե տո դա մեզ խան գա րեց, փո խե

ցինք, հի մա ան դամն այն մարդն է, ով «տա լիս է», շա հա ռուն այն մարդն է, ով «ս տա նում է»»:

 Կա րե լի է են թադ րել, որ շա տերն այն ՀԿ-նե րից, որոնք նշել են ան դամ ներ ու նե նա լու մա սին, 

ան դամ  հաս կա ցու թյան ներ քո ըն կա լում են շա հա ռու նե րին: Դա հաս տատ վում է նաև ան դամ-

նե րի քա նա կի վե րա բե րյալ հար ցի դեպ քում, երբ տաս նյակ ու հա րյու րա վոր ան դամ ներ նշող 

կազ մա կեր պու թյուն նե րին զու գա հեռ՝ առ կա են նաև հա զա րա վոր ան դամ ներ, ընդ որում՝ 15, 

20 կամ 25 հա զար ան դամ ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն ներ: «Հա ճախ, եթե երի տա սար դը մաս

նակ ցում է [ծ րագ րե րին], իրենք [ՀԿնե րը] չեն գի տակ ցում, ըն կա լում են որ պես կազ մա կեր

պու թյան ան դամ, ոչ թե երի տա սարդ շա հա ռու» (փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույ ցից): Իրա կա-

նում, ըստ փոր ձա գետ նե րի փոր ձի, ան դա մու թյուն ստա նա լու ֆոր մալ ըն թա ցա կար գը՝ դի մու մի 

հանձ նում, ղե կա վար մարմ նի կող մից հաս տա տում, իսկ լա վա գույն դեպ քում՝ ան դա մա տոմ սի 

հանձ նում, շատ քիչ ՀԿ-նե րի կող մից է պահ պան վում: 

Ու սում նա սի րե լով ան դամ նե րի քա նա կի վե րա բե րյալ ստա ցած տվյալ նե րը՝ տես նում ենք, որ 

ան դա մակ ցու թյուն ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նը՝ 64% -ը, ու նի մինչև 

100 ան դամ:

 6.Կազմակերպությանանդամներիքանակը

 40%
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Ըստ ՀԿ-նե րի մա սին օրեն քի 14-րդ հոդ վա ծի՝ ան դամ նե րի կամ պատ վի րակ նե րի ընդ հա նուր 

ժո ղո վը հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում պետք է հրա վիր վի առն վազն եր կու տա-
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րին մեկ: Ըստ եր ևույ թին, շատ կազ մա կեր պու թյուն ներ գի տեն այդ մա սին և նշել են, որ իրենց 

կազ մա կեր պու թյու նում ան դամ նե րի ժո ղո վը եր կու տա րին մեկ է լի նում: Տասն մեկ կազ մա կեր-

պու թյուն նշել է, որ ժո ղով է հրա վի րում երեք տա րին մեկ: Մեծ է նաև այն կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի թի վը, որոնք նշել են տա րե կան պար բե րա կա նու թյու նը: 

Փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րով՝ իրա կա նում քիչ են այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, 

որոնք իս կա պես պար բե րա բար կազ մա կեր պում են ֆոր մալ ժո ղով ներ, առա վել ևս կազ մում 

ար ձա նագ րու թյուն ներ: Այս պես՝ փոր ձա գետ նե րից մե կը նշում է. «90 տո կո սի դեպ քում դե մոկ

րա տիան որ պես այդ պի սին չի աշ խա տում, նույն ընդ հա նուր ժո ղով ներ, ընտ րու թյուն ներ և այլն: 

[Կազ մա կեր պու թյու նը] պի տի հաս նի զար գաց ման լուրջ աս տի ճա նի, որ դա աշ խա տաց նի»: 

 10.Անդամներիժողովիպարբերականությունը

Պատասխան Քանակ Տոկոս*

Եր կու տա րին մեկ 148 44.4

Տա րին մեկ 72 21.6

Կի սա մյա կը մեկ 31 9.3

Ե ռամ սյա կը մեկ 31 9.3

Ա մեն ամիս 28 8.4

Ե րեք տա րին մեկ 11 3.3

Այլ 9 2.7

Դժվ. պա տաս խա նել 3 0.9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 333 100.0

* Հաշ վարկ ված է ան դա մու թյուն ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի թվի հա րա բե րակ ցու թյամբ 

Ըստ օրենսդ րու թյան՝ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան ընդ հա նուր ժո ղո վը կա րող է ընտ-

րել կա ռա վար ման մար մին՝ կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րու թյամբ սահ ման ված կար գով: Այդ 

մար մի նը ղե կա վա րում է կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նեու թյու նը և ըն դու նում հա մա պա տաս-

խան որո շում ներ (բա ցա ռու թյամբ ան դամ նե րի ընդ հա նուր ժո ղով նե րի բա ցա ռիկ իրա վա սու-

թյան ոլորտ նե րի որո շում նե րից): Առա վել հա ճախ ՀԿ-ներն իրենց կա ռուց ված քում որ պես որո-

շում ըն դու նող մար մին նա խա տե սում են խոր հուրդ կամ վար չու թյուն: 

Հիմ նադ րամ նե րում, որ տեղ չկա ընդ հա նուր ժո ղով հաս կա ցու թյու նը, կազ մա կեր պու թյան ղե-

կա վար մար մի նը հո գա բար ձու նե րի խոր հուրդն է, որը պար տա դիր է հիմ նադ րա մի հա մար: 

«Արդյոք կազ մա կեր պու թյունն ու նի՞ ղե կա վար խոր հուրդ կամ վար չու թյուն» հար ցին կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի 85,4% -ը դրա կան է պա տաս խա նել, այդ թվում՝ բո լոր հիմ նադ րամ նե րը: 
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 11.Կազմակերպություննունի՞ղեկավարխորհուրդկամվարչություն

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Այո 310 85.4

Ոչ 53 14.6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 363 100.0

Կազ մա կեր պու թյան ինս տի տու ցիոնալ կա րո ղու թյուն նե րի գնա հատ ման մի ջազ գային տար բեր 

գոր ծիք նե րում նշ վում է ղե կա վար և գոր ծա դիր մար մին նե րի տա րան ջատ ման կար ևո րու թյու նը՝ 

շա հե րի բա խու մից խու սա փե լու հա մար: ՀՀ օրենսդ րու թյամբ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի ղե կա վար մարմ նի պա րա գա յում որ պես աշ խա տա կից ընդ գրկ վե լու և վար ձատր վե-

լու հա մար որ ևէ սահ մա նա փա կում չի դր վում: Սա կայն նույ նը չի կա րե լի ասել հիմ նադ րամ նե րի 

մա սին, որ տեղ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի ան դամ ներն այդ գոր ծա ռույ թը պետք է կա տա րեն 

կա մա վոր հի մունք նե րով: 

Հարց մա նը մաս նակ ցած կազ մա կեր պու թյուն նե րից շա տերն առ հա սա րակ չու նեն վար ձատրվող 

աշ խա տա կից ներ, հետ ևա բար այդ հար ցը նրանց հա մար կի րա ռե լի չէ: Մնա ցած կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նում՝ 57% -ու մ (խոր հուրդ և աշ խա տա կազմ ու նե ցող 117 կազ-

մա կեր պու թյուն նե րից 67 -ու մ), խոր հուր դը կա՛մ մա սամբ, կա՛մ եր բեմն ողջ կազ մով ներգ րավ-

ված է գոր ծա դիր աշ խա տա կազ մում: Ընդ որում՝ 2 հիմ նադ րամ ևս այդ կազ մա կեր պու թյուն նե-

րի շար քում են:

 12.Խորհուրդնընդգրկվա՞ծէգործադիրմարմնում՝որպեսվարձատրվողաշխատակից

Պատասխան Քանակ Տոկոս*

Ոչ ոք ընդ գրկ ված չէ 49 15.9

Մի քա նիսն ընդ գրկ ված են 65 21.0

Բո լորն ընդ գրկ ված են 2 .6

Գոր ծա դիր վար ձատր վող մար մին չկա 192 62.1

Դժվ. պա տաս խա նել 1 0.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 309 100

*  Հաշ վարկ ված է խոր հուրդ կամ նմա նա տիպ ղե կա վար մար մին ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի թվի հա-
րա բե րակ ցու թյամբ

 Կազ մա կեր պա կան զար գաց ման տե սու թյան տար բեր մո տե ցում նե րում հիմ նա կա նում նշ վում 

են կազ մա կեր պու թյան ղե կա վար մարմ նի հետ ևյալ գոր ծա ռույթ նե րը՝ ֆի նան սա կան վե րա-

հսկո ղու թյուն, ռազ մա վա րա կան կա ռա վա րում, ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի հայ թայ թում, հան-

րային կա պեր:

 Հարց ված և նմա նօ րի նակ մար մին ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի 23% -ի դեպ քում խոր հուր-

դը կամ վար չու թյու նը կա տա րում է նշ ված բո լոր հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը: Կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի մեկ եր րոր դում խոր հուրդն իրա կա նաց նում է միայն մեկ գոր ծա ռույթ, մնա ցա ծում՝ 

2-3 գոր ծա ռույթ: Ամե նա թույլ օղա կը ֆի նան սա կան վե րահսկ ման գոր ծա ռույթն է, որն իրա-
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կա նաց վում է կազ մա կեր պու թյուն նե րի 34,4% -ի դեպ քում: Միաժա մա նակ առա վել հա ճախ է 

նշվում առա քե լու թյան սահ ման ման և ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման գոր ծա ռույ թը (կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի մոտ 70% -ի դեպ քում): 

 13.Խորհուրդը/վարչությունըի՞նչգործառույթներէկատարում(նշվելենբոլորհնարավոր
պատասխանները)

Պատասխան Քանակ Տոկոս*

Ա ռա քե լու թյան սահ մա նում, ռազ մա վա րա կան պլա նա վո րում 215 69.8%

Ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի հայ թայ թում 195 63.3%

Հան րու թյան հետ կա պեր 193 62.7%

Ֆի նան սա կան վե րահս կում 106 34.4%

Այլ 30 9.7%

*  Հաշ վարկ ված է խոր հուրդ կամ նմա նա տիպ ղե կա վար մար մին ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի թվի հա-
րա բե րակ ցու թյամբ

 Կա րե լի է են թադ րել, որ շատ կազ մա կեր պու թյուն նե րում ֆի նան սա կան վե րահսկ ման գոր ծա-

ռույ թի բա ցա կա յու թյու նը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել տվյալ կազ մա կեր պու թյան ֆի նան-

սա կան հոս քե րի բա ցա կա յու թյամբ, սա կայն տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ դա այդ պես չէ. այդ 

գոր ծա ռույ թը չկա տա րող կազ մա կեր պու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նը 2013թ. ու նե ցել է բյու ջե, 

և նրանց միայն 30 տո կոսն է, որ 2013թ. զրո յա կան բյու ջե ու ներ: Մյուս կող մից՝ այդ գոր ծա-

ռույ թը, ըստ էու թյան, գոր ծա դիր մարմ նի վե րահսկ մանն է վե րա բե րում և ան հե թեթ է դառ նում 

այն դեպ քում, երբ խորհր դի և գոր ծա դիր աշ խա տա կազ մի միջև տա րան ջա տում չկա, քա նի որ 

նույն ան ձը չի կա րող ֆի նան սա կան գոր ծարք ներ կա տա րել և միաժա մա նակ վե րահս կել այդ 

գոր ծարք նե րը:

 Թեև ֆի նան սա կան վե րահսկ ման և այլ գոր ծա ռույթ նե րի նշ ման դեպ քում դժ վար է եզ րա կա-

ցու թյան հանգել դրանց կա տար ման ծա վա լի կամ որա կի մա սին, այնուա մե նայ նիվ ստաց ված 

տվյալ ներն ավե լի լա վա տե սա կան են, քան մինչ այդ կա տար ված վեր լու ծու թյուն նե րի ար-

դյունք ներն են պն դում: Մի շարք զե կույց նե րում նշ վում է, որ Հա յաս տա նի ՔՀԿ-նե րում խոր-

հուրդն առա վել հա ճախ սիմ վո լիկ դեր է խա ղում11: «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշն լի» կող մից 

իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյան ըն թաց քում դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րը նշել են, որ Հա-

յաս տա նի ՀԿ-նե րը «սո վո րա բար ու նեն թույլ խոր հուրդ ներ, իսկ բուն կա ռա վա րու մը, որո շում-

նե րի կա յա ցումն ու ներ կա յա ցուց չու թյու նը հիմ նա կա նում կա տար վում են ան հատ առաջ նորդ-

նե րի կող մից»12: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի «անձ նա վոր ված» կա ռա վար ման խն դիրն են բարձ-

րաց նում նաև այս հե տա զո տու թյան փոր ձա գետ նե րը. «Ե րի տա սար դա կան ՀԿնե րի մեծ մա սը 

11 Տե՛ս, օրինակ, Strengthening Civil Society and its Interaction with State Institutions, Policy Paper, European 
Union Advisory Group to the Republic of Armenia, 2012, CSO Sustainability Index for Central and Eastern 
Europe and Eurasia 2012, USAID.

12 Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների զարգացման հնարավորությունները և ռիսկերը, 
«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն, Երևան 2011, http://transparency.am/dbdata/
NED_publication_2.pdf
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«անձ ՀԿներ» են»: Անձ նա վոր ված կա ռա վա րու մը բա ցա սա բար է ան դրա դառ նում նաև մարդ-

կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման ոլոր տում. բազ մա թիվ փոր ձա գետ ներ նշում են, որ ԵՀԿ 

առաջ նորդ նե րը քիչ ջանք են գոր ծադ րում ու նակ և իրենց փո խա րի նող կադ րե րի վե րա պատ-

րաստ ման ու աճի ուղ ղու թյամբ. «Գ րե թե չկա սերն դա փո խու թյուն, կազ մա կեր պու թյուն նե րը 

ասո ցաց վում են ան հատ նե րի հետ, երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի դեպ քում դա 

անըն դու նե լի է...»: Այս թե մային ավե լի ման րա մասն կանդ րա դառ նանք մարդ կային ռե սուրս նե-

րին վե րա բե րող հատ վա ծում:

Պլանավորումևվարչարարություն

 Թեև կազ մա կեր պու թյուն նե րի մեծ մա սը նշում է, որ իրենց խոր հուրդն իրա կա նաց նում է կազ-

մա կեր պու թյան ռազ մա վա րա կան պլա նա վո րում, այնուա մե նայ նիվ շատ չեն այն կազ մա կեր-

պու թյուն նե րը, որոնք ու նեն մշակ ված ռազ մա վա րա կան պլան: Այդ պի սի պլա նի մա սին է նշում 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի մոտ 55% -ը, ևս 7,7% -ը նշել է, որ պլա նը մշակ ման ըն թաց քում է: 

 14.Կազմակերպություննունի՞ռազմավարականպլան

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Այո, մշակ ված է 199 54.8

Մ շակ ման ըն թաց քում է 28 7.7

Ոչ 136 37.5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 393 100.0

Այլ հարց է, թե կազ մա կեր պու թյուն ներն ինչ նկա տի ու նեն ռազ մա վա րա կան պլան ասե լով. 

արդյոք այն հա մա պա տաս խա նում է ան հրա ժեշտ չա փո րո շիչ նե րին, ինչ պես, օրի նակ, մի քա նի 

տար վա ժա մա նա կա հատ վա ծի ընդ գր կում, առա քե լու թյան ու տես լա կա նի նկա րա գիր, առա ջի-

կա տա րի նե րի հա մար հս տակ նպա տակ նե րի ու խն դիր նե րի առա ջադ րում13: Այս հար ցի պա-

տաս խա նը մա սամբ հաս կա նա լու հա մար հարց է տր վել ռազ մա վա րա կան պլա նի ժամ կետ-

նե րի մա սին: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մեծ մա սը չի կա րո ղա ցել հս տակ այն պի սի մի ջա կայք 

նշել, որի հա մար մշակ վել է ռազ մա վա րա կան պլան: Որ պես կա նոն, այդ պի սի պլան մշակ վում է 

սկ սած երեք տա րի ժամ կե տով, եր բեմն՝ հինգ, մինչև ան գամ՝ 10 տա րի: Սա կայն ռազ մա վա րու-

թյուն ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի 10% -ը նշել է, որ պլա նա վո րումն իրա կա նաց նում է մեկ 

տար վա կտր ված քով: Սա հան գեց նում է այն են թադ րու թյա նը, որ խոս քը վե րա բե րում է ոչ թե 

ռազ մա վա րա կան պլա նին՝ սահ ման ված առա քե լու թյամբ, նպա տակ նե րով և խն դիր նե րով, այլ 

պար զա պես տա րե կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րին: Մնա ցած կազ մա կեր պու թյուն նե րը մշա-

կել կամ մշա կում են եռա մյա, քա ռա մյա, հն գա մյա, վե ցա մյա, հազ վա դեպ 7 տա րի կամ ավե լի 

եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծի պլան ներ, իսկ շա տերն առ հա սա րակ դժ վա րա ցել են կոնկ րետ 

ժամ կետ ներ նշել: 

13 Տե՛ս, օրինակ, Richard A. Mittenthal, Ten Keys to SuccessfulStrategic Planning forNonprofit andFoundation 
Leaders, http://www.tccgrp.com/pdfs/per_brief_tenkeys.pdf
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Անդ րա դառ նա լով փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րին՝ նշենք, որ վե րոն շյալ առու մով փոր-

ձա գետ նե րը ևս այն քան էլ լա վա տե սա կան գնա հա տա կան ներ չեն տա լիս: Հիմ նա կան կար-

ծիքն այն է, որ շատ քիչ կազ մա կեր պու թյուն ներ են ռազ մա վա րու թյուն մշա կում, և առա վել 

քչերն են դրան հետ ևում. «Հա յաս տա նում ես շատ քիչ երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն

ներ գի տեմ, որոնք ռազ մա վա րա կան պլա նի հի ման վրա են գոր ծում, ու մի քա նի պատ ճառ կա. 

դրան ցից մե կը կյան քի նկատ մամբ մո տե ցումն է, որ 20 տա րե կա նում «ռազ մա վա րո րեն» չես 

մտա ծում, մյուս կող մից էլ նրանց ոչ ոք չի սո վո րեց նում, որ ցան կա ցած կազ մա կեր պու թյուն 

դրա կա րիքն ու նի, եր րոր դը, իհար կե, ռե սուրս ներն են, որով հետև լուրջ ռազ մա վա րու թյուն ու

նե նա լը են թադ րում է լավ ներդ րում ներ» (փոր ձա գետ): Հիմ նա կան խն դի րը, որը նշ վում է շա տե-

րի կող մից, ռե սուրս նե րի պա կասն է, ին չը թույլ չի տա լիս եր կա րա ժամ կետ մո տե ցում մշա կել. 

«[ Կազ մա կեր պու թյուն նե րը] ծրագ րային մտա ծե լա կերպ ու նեն, չկա եր կա րատև ռազ մա վա րա

կան մո տե ցում», «աշ խա տան քի պլա նա վո րու մը գա լիս է ոչ թե նպա տա կից, այլ ռե սուրս նե

րից»: Կար ծիք կա նաև, որ ռազ մա վա րու թյու նը հա ճախ մշակ վում է ըստ դո նոր նե րի պա հան ջի, 

և մշակ վե լու դեպ քում էլ մո նի թո րին գի և վե րա նայ ման գոր ծըն թա ցը ոչ միշտ է կա տար վում: 

Այ նուա մե նայ նիվ, հա յաս տա նյան ՔՀԿ-նե րի՝ հա մե մա տա բար վեր ջերս իրա կա նաց ված վեր լու-

ծու թյուն նե րի մեջ նաև դրա կան մի տում ներ են նշ վում. «Նա խորդ տա րի նե րի հա մե մատ՝ ավե

լի շատ ՔՀԿներ, ոչ ֆոր մալ խմ բեր և նա խա ձեռ նու թյուն ներ են ռազ մա վա րա կան պլան ներ 

մշա կում՝ ոչ միայն դո նոր նե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նե լու հա մար, այլ պլա նա վոր

ման կար ևո րու թյու նը գի տակ ցե լու շնոր հիվ»14: Վե րա դառ նա լով հե տա զո տու թյան շր ջա նա կում 

ռազ մա վա րա կան պլա նի առ կա յու թյան կտր ված քով դրա կան պա տաս խան տված 55% ցու ցա-

նի շին՝ կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ ան կախ ռազ մա վա րու թյան ժամ կետ նե րից կամ որա կից՝ 

դրա կան է ար դեն իսկ այն, որ կազ մա կեր պու թյուն ներն ըն կա լում են ռազ մա վա րա կան պլա նա-

վոր ման գա ղա փա րը և ձգ տում այդ պի սի փաս տա թուղթ մշա կել:

 Կազ մա կեր պու թյան ղե կա վար մանն ու կա ռա վար մանն առնչ վող վեր ջին հար ցը վե րա բե րում էր 

վար չա րա րու թյա նը, այն է՝ կազ մա կեր պու թյու նը, բա ցի կա նո նադ րու թյու նից, արդյոք ու նի այլ 

ներ քին կար գեր կամ ըն թա ցա կար գեր: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մեկ եր րոր դից ավե լին նշել է, 

որ ու նի նմա նօ րի նակ կա նո նա կար գեր: Մի շարք կազ մա կեր պու թյուն ներ էլ նշել են, որ մշա կում 

են այդ փաս տաթղ թե րը: 

 15.Բացիկանոնադրությունից՝կա՞նայլներքինկարգերկամկանոնակարգեր

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Այո 134 36.9

Մ շակ ման ըն թաց քում են 17 4.7

Ոչ 210 57.9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 361 99.4

14 2012 ՔՀԿ կայունության ցուցանիշ-Հայաստան, USAID, CDPF, 2013, http://www.cdpf.am/file/2012%20
CSO%20SI%20Armenia%20ARM%20final.pdf
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Խնդ րել ենք նաև, որ նշեն այդ պի սի կա նո նա կար գե րի օրի նակ ներ: Ամե նա տա րած վա ծը ներ քին 

աշ խա տան քային կա նո նա կարգն է, որը նշել է կա նո նա կար գեր ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի 44 տո կո սը: Բազ մա թիվ կազ մա կեր պու թյուն ներ ու նեն նաև էթի կայի կա նոն ներ, իսկ մի 

քա նի սը՝ ան դա մու թյան և խորհր դի աշ խա տանք նե րի կա նո նա կար գ: Միաժա մա նակ նա խորդ 

հար ցին դրա կան պա տաս խան տված կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ստ վար մա սը դժ վա րա ցել է 

որ ևէ կա նո նա կար գի անուն նշել, իսկ մի քա նի սը, ի պա տաս խան, թվար կել են իրենց կազ մա-

կեր պու թյան ար ժեք նե րը կամ առա քե լու թյան դրույթ նե րը: 

 16.Նշե՛քներքինկարգերիկամկանոնակարգերիօրինակներ

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Ներ քին կա նո նա կարգ 59 44.0

Է թի կայի կա նոն ներ 17 12.7

Ան դա մու թյան կա նո նա կարգ 5 3.7

Խորհր դի կա նո նա կարգ 4 3.0

Ֆի նան սա կան ըն թա ցա կար գեր 4 3.0

Ներ քին կա ռուց վածք 3 2.2

Այլ / չեն նշել 46 34.3

Ներ քին կա նո նա կար գե րի առ կա յու թյու նը կազ մա կեր պու թյան ինս տի տու ցիոնալ զար գաց ման 

կար ևոր ցու ցա նիշ է, որը կազ մա կեր պու թյու նը բնու թագ րում է որ պես ան ձնային որո շում նե-

րից հա մե մա տա բար ան կախ, ավե լի հա սուն կա ռույց: Փաս տո րեն, չնա յած մի ջազ գային կազ-

մա կեր պու թյուն նե րի ինս տի տու ցիոնալ զար գաց ման մի շարք ծրագ րե րին՝ երի տա սար դա կան 

շատ կազ մա կեր պու թյուն ներ դեռևս չեն կար ևո րում կամ չեն ցան կա նում ջան քեր գոր ծադ րել 

ներ քին կա նո նա կար գե րի մշակ ման ուղ ղու թյամբ՝ բա վա րար վե լով օրեն քով պա հանջ վող կա-

նո նադ րու թյան առ կա յու թյամբ և հար կային ու այլ պե տա կան մար մին նե րի կող մից պա հանջ-

վող պար տա դիր վար չա րա րու թյամբ: 

Ամ փո փե լով ղե կա վար ման և կա ռա վար ման ոլոր տում ԵՀԿ կա րո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 

ստաց ված ար դյունք նե րը՝ նշենք, որ ԵՀԿ-նե րի կող մից տր ված պա տաս խան նե րը, փոր ձա գի-

տա կան կար ծիք նե րի և վեր լու ծու թյուն նե րի հա մե մատ, ավե լի դրա կան պատ կեր են ներ կա յաց-

նում ղե կա վար մարմ նի առ կա յու թյան ու գոր ծառ նու թյան, ան դամ նե րի քա նա կի և ռազ մա վա-

րա կան պլա նա վոր ման առու մով: Այ նուա մե նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով քա նա կա կան տվյալ նե րի 

սահ մա նա փա կում նե րը՝ դժ վար է հետ ևու թյուն անել ԵՀԿ ան դամ նե րի իրա կան կար գա վի ճա կի, 

խորհր դի ներգ րավ վա ծու թյան, ռազ մա վա րա կան պլա նի որա կի վե րա բե րյալ: Միաժա մա նակ 

ղե կա վար և գոր ծա դիր մար մին նե րի տա րան ջա տու մը դեռևս «շ ռայ լու թյուն» է Հա յաս տա նի 

շատ ԵՀԿ-նե րի հա մար, իսկ ներ քին կա նո նա կար գե րի ներդ րումն ան հրա ժեշտ է հա մա րել կազ-

մա կեր պու թյուն նե րի փոք րա մաս նու թյու նը:
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Մարդկայինռեսուրսներիկառավարում

Ինչ պես հա սա րա կա կան դաշ տում գոր ծող, այն պես էլ ցան կա ցած կազ մա կեր պու թյու նում 

առա վել ար ժե քա վոր են մարդ կային ռե սուրս նե րը: Քա նի որ ԵՀԿ-նե րի ֆի նան սա կան մի ջոց նե-

րը հազ վա դեպ են կա յուն հիմք ու նե նում, կա մա վո րու թյան սկզ բունքն այդ պա րա գա յում առա-

վել ար դիական է: Հարց ման տվյալ նե րը վկա յում են, որ կազ մա կեր պու թյուն նե րի զգա լի մա սը՝ 

մոտ 68% -ը, չու նի վար ձատր վող աշ խա տա կից ներ: 

 17.Քանի՞վարձատրվողաշխատակիցունեք

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Չ կա 246 67.8

1 -ից 5 69 19.0

6 -ից 10 20 5.5

11 -ից 20 14 3.9

21 -ից 30 11 3.0

50 -ից 100 3 0.8 

Միաժա մա նակ հարց ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի 77% -ը նշել է, որ առ հա սա րակ ու նե ցել է 

աշ խա տա կից (ներ կա յում կամ ան ցյա լում): Աշ խա տա կազ մի խն դիրն ուղ ղա կիորեն կապ ված է 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի ֆի նան սա կան կա յու նու թյան խնդ րի հետ: Շատ կազ մա կեր պու թյուն-

ներ վար ձատր վող աշ խա տա կից ներ են ու նե նում միայն ֆի նան սա վոր ված ծրագ րի առ կա յու-

թյան դեպ քում, մինչ դեռ ծրագ րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում այդ մար դիկ կա՛մ աշ խա-

տում են կա մա վո րա կան հի մունք նե րով, կա՛մ լքում են կազ մա կեր պու թյու նը:

 Ֆի նանս նե րի սղու թյան պայ ման նե րում կազ մա կեր պու թյուն ներն իրենց գոր ծու նեու թյան ըն-

թաց քում առա վե լա պես հիմն վում են կա մա վո րա կան աշ խա տան քի վրա: Հարց ման տվյալ նե րի 

հա մա ձայն՝ կազ մա կեր պու թյուն նե րի մոտ 7% -ը չու նի կա մա վոր. բազ մա թիվ կազ մա կեր պու-

թյուն ներ նշում են կա մա վոր նե րի նշա նա կա լի թվա քա նակ, մինչև ան գամ՝ 1000 և ավե լի:

 7.Քանի՞կամավորունեք(ըստտոկոսայինբաշխման)
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 Հա յաս տա նյան ոչ առևտ րային հատ վա ծում կա մա վոր նե րի ինս տի տու տի կար ևո րու թյունն 

ընդ գծ վում է բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե րի և զե կույց նե րի մեջ15: Ինչ պես նշում է հե տա զո-

տու թյան փոր ձա գետ նե րից մե կը, ԵՀԿ-նե րը, մյուս կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մե մա տու թյամբ, 

ավե լի շա հե կան դիր քում են, քա նի որ երի տա սարդ նե րը կա մա վո րա կան աշ խա տանք անե լու 

առու մով ավե լի պատ րաս տա կամ են: Առ հա սա րակ կա մա վո րու թյան գա ղա փա րի զար գաց ման 

դրա կան մի տում է նկատ վում. ավե լի ու ավե լի շատ երի տա սարդ ներ են գնա հա տում կա մա վոր 

ներդ րում իրա կա նաց նե լու կար ևո րու թյու նը, թեև դա ար վում է ավե լի շատ իրենց ան ձնա կան 

զար գաց ման, քան հա մայն քին ծա ռայե լու գա ղա փա րի հա մար: Միաժա մա նակ փոր ձա գետ-

նե րը ԵՀԿ-նե րի հա մար նշում են կա մա վո րա կան աշ խա տու ժի խրա խուս ման և զար գաց ման 

մե խա նիզմ ներ ու նե նա լու կար ևո րու թյու նը: 

Ա ռան ձին հարց է տր վել նաև մի ջազ գային կա մա վոր նե րի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ: Կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի 81,3% -ը չու նի այդ պի սի կա մա վոր ներ, սա կայն 12,9%-ն ու նի մինչև 5, իսկ 

մոտ 5% -ը՝ 5-ից ավե լի մի ջազ գային կա մա վոր ներ: Ներ կա յումս մի ջազ գային կա մա վոր նե րի 

ներգ րավ ման տար բեր հնա րա վո րու թյուն ներ են առա ջարկ վում Հա յաս տա նի երի տա սար դա-

կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին՝ նե րա ռյալ AIESEC -ի, Եվ րո պա կան կա մա վո րա կան ծա ռա յու-

թյան ծրագ րի և այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու ծրագ րե րի մի ջո ցով: Այդ կա մա վոր նե րին ներ-

գրա վե լու հա մար, սա կայն, կազ մա կեր պու թյու նը պետք է ակ տիվ կա պեր հաս տա տի մի ջազ-

գային այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ, պա կաս կար ևոր չէ նաև օտար լեզ վին տի րա պե տե լը: 

Նրանք, ով քեր հա ջո ղու թյամբ կա րո ղա նում են մի ջազ գային կա մա վոր ներ ընդ գր կել, իրենց 

գոր ծու նեու թյան հա մար ոչ միայն լրա ցու ցիչ մաս նա գի տա կան ներդ րում են ձեռք բե րում, այլև 

հան րու թյան շր ջա նում բարձ րաց նում են իրենց վար կա նի շը. «Այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, 

որոնք ակ տիվ են մի ջազ գային ոլոր տում, նաև որոնց գրա սե նյակ նե րում կան մի ջազ գային կա

մա վոր ներ, իրենք իրենց հա մայնք նե րում ավե լի հե տաքր քիր և գրա վիչ են դիտ վում, քան մյուս 

կազ մա կեր պու թյուն նե րը» (փոր ձա գետ):

 Հարց ման ըն թաց քում նաև աշ խա տա կազ մի կա ռա վար մանն առնչ վող որոշ հար ցեր են պար-

զա բան վել: Մաս նա վո րա պես աշ խա տան քային նկա րագ րե րի մա սին է նշել աշ խա տա կից ու-

նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի 91,3% -ը: Այդ նկա րագ րե րի ծա վա լի և որա կի մա սին դժ վար է 

հետ ևու թյուն ներ անե լը: Այ նուա մե նայ նիվ, գոր ծող օրենսդ րու թյու նը պա հան ջում է, որ աշ խա-

տան քային պայ մա նագ րե րին կից կամ դրանց դրույթ նե րի ներ քո պետք է ու նե նալ աշ խա տան-

քային նկա րագ րեր: 

Աշ խա տա կից նե րի ըն դու նե լու թյան մե թոդ նե րից առա վել տա րած ված է կա մա վոր նե րից և ան-

դամ նե րից նոր աշ խա տա կից նե րի հա վա քագ րու մը. այս տար բե րա կը նշել է կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի 63,7% -ը, շա տե րը նաև մր ցույթ են հայ տա րա րում՝ 45%, իսկ ծա նոթ նե րի ցան ցից 

աշ խա տա կից վերց նե լու մա սին է նշել կազ մա կեր պու թյուն նե րի 11,2% -ը: 

15 Civicus Քաղաքացիական հասարակության ինդեքս, Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը. 
անցումային փուլից դեպի համախմբում: Վերլուծական զեկույց, Երևան 2010, CSO Sustainability Index for 
Central and Eastern Europe and Eurasia 2012, USAID.
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 18.Ինչպե՞սէիրականացվումաշխատանքիընդունելությունը(նշվելենբոլորհնարավորպա-
տասխանները)

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Կա մա վոր նե րից և ան դամ նե րից 177 63.7

Մր ցույթ է հայ տա րար վում 125 45.0

Ծա նոթ նե րի ցան ցի մի ջո ցով 31 11.2

Այլ 28 10.1

Ինչ պես վե րը նշ վեց, կա րո ղու թյուն նե րի առու մով մարդ կային ռե սուրս նե րի ոլոր տում փոր ձա-

գետ նե րը շեշ տում են սերն դա փո խու թյան և առ հա սա րակ մարդ կային ռե սուրս նե րի զար գաց-

ման կար ևո րու թյու նը: «Մարդ կային ռե սուրս նե րի զար գաց ման լուրջ խն դիր կա կազ մա կեր

պու թյուն նե րում, հա ճախ ՀԿ դաշ տը չու նի նաև ինչ որ պլատ ֆորմ, որ տեղ կկա րո ղա նա մարդ

կային ռե սուրս նե րը զար գաց նել: ...Բա ցի դրա նից՝ կա սերն դա փո խու թյան լուրջ խն դիր, ...ան ձի 

շուրջ է դա պտտ վում, ինչն անա ռողջ եմ հա մա րում: Պետք է մե խա նիզմ լի նի, որով առողջ 

սերն դա փո խու թյուն տե ղի ու նե նա» (փոր ձա գետ): Մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րում 

սերնդա փո խու թյու նը դժ վա րա նում է նաև երի տա սարդ նե րի, հատ կա պես որա կյալ մաս նա գետ-

նե րի միգ րա ցիայի բարձր ցու ցա նիշ նե րի պայ ման նե րում: Սերն դա փո խու թյու նը կար ևոր վում է 

նաև տա րի քային տե սան կյու նից. երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին երի տա սարդ 

ղե կա վար ներ են պետք: Որա կյալ հետ ևորդ ներ ու նե նա լու հա մար ԵՀԿ ղե կա վար նե րը պետք 

է պատ շաճ ու շադ րու թյուն և ժա մա նակ տրա մադ րեն վե րա պատ րաստ ման և զար գաց ման մի-

ջո ցա ռում նե րին: Ու թեև վեր ջին տա րի նե րին, ըստ փոր ձա գի տա կան վեր լու ծու թյուն նե րի, մի-

ջազ գային ծրագ րե րը ՔՀԿ զար գաց ման ուղ ղու թյամբ պա կա սել են, այ դու հան դերձ ներ կա յումս 

երի տա սարդ նե րի մաս նա գի տա կան զար գաց ման ու վե րա պատ րաստ ման հնա րա վո րու թյուն-

ներն ան թիվ են, և ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիանե րի շնոր հիվ երի տա սարդ նե րը սո վո րե լու 

լայն ընտ րու թյուն ու հնա րա վո րու թյուն ու նեն: 

Այս պի սով՝ հարց ման ար դյունք նե րը և փոր ձա գի տա կան կար ծիք նե րը ցույց են տա լիս, որ մարդ-

կային ռե սուրս նե րի ոլոր տում ԵՀԿ հիմ նա կան խն դիր նե րը մարդ կային ռե սուրս նե րի պա կա սը, 

սերն դա փո խու թյունը և շա րու նա կա կան զար գաց ումն են, ինչ պես նաև կա մա վոր նե րի և աշ-

խա տա կից նե րի հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը կա ռա վար ման ոլոր տում:

Ֆինանսականկառավարումևֆինանսականռեսուրսներիհայթայթում

 Ֆի նան սա կան կա յու նու թյան խն դիրն այ սօր վա հա յաս տա նյան հա սա րա կա կան կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի հա մար առա վել ար դիական խն դիր նե րից է: Հե տա զո տու թյան շր ջա նա կում ու-

սում նա սիր վել են երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի առ կա բյու ջեն, ֆի նան սա վոր-

ման աղ բյուր նե րը և ծա վալ նե րը, ինչ պես նաև հաշ վա պա հա կան հա մա կար գի և նյու թա կան 

ռե սուրս նե րի բա զայի առ կա յու թյու նը:

 Կազ մա կեր պու թյան բյու ջե և ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր ներ
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 Հարկ է ու շադ րու թյուն դարձ նել այն բա նին, որ բազ մա թիվ կազ մա կեր պու թյուն ներ չեն ցան կա-

ցել նշել իրենց տա րե կան բյու ջեն, շա տերն էլ դժ վա րա ցել են պա տաս խա նել՝ չն շե լով պատ-

ճա ռը: Մի կազ մա կեր պու թյան ղե կա վար ան գամ ասել է, թե դա «կո մեր ցիոն գաղտ նիք է»: Սա 

վկա յում է այն մա սին, որ հա յաս տա նյան կազ մա կեր պու թյուն նե րում դեռևս չի հաս տատ վել 

թա փան ցի կու թյան ու հրա պա րա կայ նու թյան մշա կույ թը: Թեև հիմ նադ րամ ներն օրեն քով սահ-

ման ված կար գով ներ կա յաց նում են տա րե կան հաշ վետ վու թյուն ներ՝ բյու ջեի, ֆի նան սա կան 

աղ բյուր նե րի, ծրագ րե րի ու աշ խա տա կազ մի վե րա բե րյալ, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի հա մար դեռևս օրենսդ րա կան այդ պի սի պար տադ րանք չկա, և վեր ջին ներս հա ճախ 

առա ջին հեր թին իրենց հաշ վե տու են հա մա րում հար կային մար մին նե րի և դո նոր կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի, բայց՝ ոչ հան րու թյան առջև: Մյուս կող մից՝ տա րե կան բյու ջեի մա սով պա տաս-

խան տա լու դժ վա րու թյու նը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել ԵՀԿ-նե րի ֆի նան սա կան կա ռա-

վար ման հմ տու թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես բյու ջեի վար ման ու ծախ սե րի հաշ վարկ ման մշա-

կույ թի պա կա սով: 

Ինչ ևէ, ան դրա դառ նա լով տա րե կան բյու ջեի ծա վալ նե րին՝ փաս տենք՝ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

մոտ մեկ եր րոր դը՝ 31,4% -ը, նշել է, որ 2013թ. իրենց բյու ջեն զրո յա կան է: Կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի 22,6% -ը տար բեր պատ ճառ նե րով հար ցադր մա նը չի պա տաս խա նել (դժ վա րա ցել են կամ 

չեն ցան կա ցել), իսկ մնա ցած կազ մա կեր պու թյուն նե րի բյու ջեն տա տան վում է 30 հա զար դրա-

մից մինչև 327 մլն դրամ՝ կազ մե լով մինչև 1 մլն դրամ՝ 10,5%, 1-ից 10 մլն դրամ՝ 21,2%, 10-50 

մլն՝ 10,5%, և 50 մլն -ից ավե լի դրամ՝ 3,9% դեպ քե րում: 

 19.Կազմակերպություններիբյուջեն2013թ.(ՀՀդրամ)

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Զ րո յա կան 114 31.4

30 -ից 100 հա զար 7 1.9

100 -ից 250 հա զար 5 1.4

250 -ից 500 հա զար 15 4.1

500 հազարից 1 մլն 11 3.0

1-2.5 մլն 17 4.7

2.5-5 մլն 29 8.0

5-10 մլն 31 8.5

10-20 մլն 18 5.0

20-50 մլն 20 5.5

50 մլն -ից ավե լի 14 3.9

Հ րա ժար վում եմ /դժ վա րա նում եմ/ պա տաս խան չկա 82 22.6

Կար ծիք կա, որ Եր ևա նի կազ մա կեր պու թյուն նե րը ֆի նան սա վոր ման ձեռք բեր ման առու մով ավե-

լի լայն հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն: Այս են թադ րու թյու նը ստու գե լու հա մար դի տար կենք Եր ևա-

նում և մար զե րում տե ղա կայ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի նա խորդ տար վա բյու ջեի չա փը:
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 8.Կազմակերպությունների2013թ.բյուջեն՝ըստԵրևան-մարզտեղակայման(տոկոսային
բաշխվածություն)
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Գ ծա պատ կե րից ակն հայտ է, որ մար զե րում ավե լի շատ են զրո յա կան բյու ջե ու նե ցող կազ մա-

կեր պու թյուն նե րը, ինչ պես նաև նրանք, որոնց բյու ջեն կազ մում է մինչև 5 մի լիոն դրամ, մինչ-

դեռ եր ևա նյան ավե լի շատ կազ մա կեր պու թյուն ներ ավե լի մեծ չա փի բյու ջե են նշել: Երևա նի 

ԵՀԿ-ներն առա ջա տար են նաև բյու ջեի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն չտ րա մադ րե լու առ-

ումով: Եթե նայենք կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջին բյու ջեին, ապա տար բե րու թյունն ավե լի ակ-

նա ռու է. Եր ևա նի ԵՀԿ-նե րի դեպ քում ոչ զրո յա կան բյու ջե ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

շր ջա նում տա րե կան մի ջին բյու ջեն կազ մում է 27 394 705 ՀՀ դրամ, իսկ մար զային կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի պա րա գա յում՝ 12 245 599 ՀՀ դրամ, այ սինքն՝ ավե լի քան եր կու ան գամ պա կաս: 

Կազ մա կեր պու թյուն նե րի աշ խա տան քը ֆի նան սա վո րող աղ բյուր նե րի ու սում նա սի րու թյու նը 

ցույց է տա լիս, որ ԵՀԿ ֆի նան սա վոր ման հիմ նա կան աղ բյուր նե րը մի ջազ գային կազ մա կեր-

պու թյուն ներն են. այդ մա սին նշել են 140 կազ մա կեր պու թյուն ներ, որոնց կե սից ավե լին՝ 77 

կազ մա կեր պու թյուն, ֆի նան սա վոր վում են բա ցա ռա պես այդ աղ բյուր նե րից: Փոր ձա գետ նե-

րից մե կի գնա հատ մամբ՝ Հա յաս տա նի երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին հա ջող-

վում է եվ րո պա կան դո նոր նե րից բազ մա թիվ դրա մաշ նոր հային ծրագ րեր շա հել՝ ներ կա յաց ված 

ծրագ րե րի բարձր որա կի շնոր հիվ. «Տա րա ծաշր ջա նի մյուս երկր նե րի հա մե մա տու թյամբ՝ Հա

յաս տանն այս ոլոր տում առա ջա տար է»: Մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ֆի նան սա վո-

րու մից Հա յաս տա նի հա սա րա կա կան սեկ տո րի կախ վա ծու թյան մա սին բա ռա ցիորեն նշ վում 

է ոլոր տային բո լոր վեր լու ծու թյուն նե րում, և դա շատ է քն նարկ վում նաև լայն հան րու թյան 

կող մից: Մինչ այդ հար ցին ավե լի ման րա մասն ան դրա դառ նա լը դի տար կենք ԵՀԿ ֆի նան սա-

վոր ման մյուս հիմ նա կան աղ բյուր նե րը՝ ըստ հարց ման տվյալ նե րի:

Ֆի նան սա վոր ման հա ջորդ՝ առա վել հա ճախ նշ ված աղ բյու րը պե տա կան մար մին ներն են, 

որոն ցից ֆի նան սա վո րում են ստա ցել 53 կազ մա կեր պու թյուն կամ ֆի նան սա վո րում ու նե ցող 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի 26% -ը. նրան ցից 11 -ը կամ ամեն հին գե րոր դը բա ցա ռա պես պե տա-

կան ֆի նան սա վոր մամբ է աշ խա տում: Փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րի հա մա ձայն՝ պե-

տա կան ֆի նան սա վո րու մը Հա յաս տա նում բա վա րար չէ. մի ջազ գային պրակ տի կա յում պե տու-

թյուն ներն ավե լի շատ են աջակ ցում հա սա րա կա կան սեկ տո րին: «Գու ցե նման բան կա րե լի է 

Հա յաս տա նում մտա ծել, որ երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը պե տու թյու նից պատ

վի րակ ված գոր ծա ռույթ ներ վերց նեն»: «Ե թե պե տու թյու նը լուրջ է վե րա բե րում ՀԿ սեկ տո րին..., 

նոր մալ կլի նի, որ պե տու թյունն աջակ ցի նո րաս տեղծ ՀԿնե րին»: Թե՛ փոր ձա գետ նե րը, թե՛ ՔՀԿ 
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դաշ տի վեր լու ծու թյուն նե րը նշում են, որ պե տա կան    մար մին նե րի մեծ մա սը դեռևս ֆի նան սա-

վոր ման հս տակ մե խա նիզմ չու նի, մր ցույթ չի իրա կա նաց վում, իսկ մր ցույթ նե րի դեպ քում էլ 

պատ շաճ ջան քեր չեն գոր ծադր վում տրա մադր վող դրա մաշ նոր հային հնա րա վո րու թյուն նե րի 

վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տա րած ման ուղ ղու թյամբ16: Միաժա մա նակ փոր ձա գետ նե րից 

մի քա նիսն էլ գտ նում են՝ առ հա սա րակ միշտ չէ, որ պե տու թյան ֆի նան սա վո րու մը տե ղին է, 

քա նի որ հա ճախ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի առա քե լու թյու նը հենց պե տու թյան 

որո շում նե րի կամ ան գոր ծու թյան դեմ հան դես գալն է:

 9.Կազմակերպություններիֆինանսավորմանաղբյուրները2013թ.(տոկոսայինբաշխվածու-
թյամբ,նշվելենբոլորհնարավորպատասխանները)

 

Միջազգային կազմակերպություններ

Պետական մարմիններ

Անհատական նվիրատվություններ

Անդամավճար

Տեղական կազմակերպություններ

ՏԻՄ

Դրամահավաք

ՀԿ կողմից հիմնված ՍՊԸ

Գործարարներ և ընկերություններ

Այլ աղբյուրներ

Սփյուռքի կազմակերպություններ

Վճարովի ծառայություններ
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Ան հա տա կան նվի րատ վու թյուն նե րը ԵՀԿ-նե րի հա մար ֆի նան սա վոր ման ևս կար ևոր աղ բյուր 

են. այդ աղ բյուրն ան հատ նե րից ֆի նան սա վո րում ստա ցող 52 կազ մա կեր պու թյուն նե րից 23 -ի 

հա մար միակն է: Այս տար բե րա կին են դաս վել նաև կազ մա կեր պու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի 

այն պա տաս խան նե րը, ըստ որոնց՝ կազ մա կեր պու թյունն աշ խա տում է իրենց սե փա կան ներ-

դրում նե րով:

 Քա նի որ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին օրենսդ րո րեն հնա րա վո րու թյուն է տր ված 

ան դա մավ ճար հա վա քագ րե լու, ապա առան ձին նշենք նաև ան դա մավ ճար ներ հա վա քագ րող 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի թի վը. դրանք ըն դա մե նը 15-ն են: Ան դա մավ ճար նե րի հետ կապ ված 

խն դի րը փոր ձա գե տը մեկ նա բա նում է այս պես. «Լուրջ ծրագ րեր իրա կա նաց նե լու հա մար միայն 

դա բա վա րար չէ: Ան դա մավ ճար նե րը մեծ գու մար չեն կա րող լի նել, առանց այդ էլ ան դամ նե րը 

քեզ աջակ ցում են»: Վեր լու ծու թյուն նե րը ևս նշում են, որ ան դա մավ ճար նե րը Հա յաս տա նի հա-

16 Քաղաքացիական հասարակության կառույցներին պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման 
գործընթացի առկա վիճակը և հիմնախնդիրները, «Պրոֆեսիոնալներ հանուն քաղաքացիական 
հասարակության» ՀԿ, 2013թ., ՔՀԿ կայունության ցուցանիշ-Հայաստան 2012, USAID, CDPF, 2013թ.:
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սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար էա կան եկա մուտ չեն ապա հո վում և լրա ցու ցիչ 

թղ թա վա րու թյուն են պա հան ջում հաշ վա պա հա կան հա մա կար գում17: 

Օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն՝ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը վճա րո վի ծա ռա յու-

թյուն ներ կա րող են տրա մադ րել միայն իրենց կող մից հիմն ված ՍՊԸ-նե րի մի ջո ցով, սա կայն 

այդ պի սի ՍՊԸ -ի կամ հիմ նադ րա մի դեպ քում վճա րո վի ծա ռա յու թյուն նե րից ստա ցած գու մար-

նե րը միայն 8 կազ մա կեր պու թյուն նե րի բյու ջեի մաս են կազ մում: Այս աղ բյու րը ևս լրա ցու ցիչ 

թղ թա վա րու թյան հետ է կապ ված, միաժա մա նակ այն պա հան ջում է գոր ծա րար հմ տու թյուն ներ, 

ար դյուն քում՝ շա տե րը դժ վա րա նում են ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն ծա վա լել: 

Ե թե նայենք ֆի նան սա վոր ման ծա վա լին, ապա պարզ է դառ նում, որ մի ջազ գային կազ մա կեր-

պու թյուն նե րը ոչ միայն առա վել հա ճախ նշ ված ֆի նան սա վոր ման աղ բյուրն են, այլև ամե-

նան շա նա կա լին: Ընդ հա նուր առ մամբ եթե գու մա րենք ֆի նան սա վոր ման բո լոր աղ բյուր նե րից 

ստաց ված այն մի ջոց նե րը, որոնց մա սին նշել են կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ապա մի ջազ գային 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման մաս նա բա ժի նը կկազ մի մոտ 72%՝ պե տա կան ֆի-

նան սա վոր ման 19,1% -ի դի մաց: Ինչ վե րա բե րում է ֆի նան սա կան մյուս աղ բյուր նե րին, ապա 

դրանք ֆի նան սա վոր ման ծա վա լի շատ փոքր տո կոս ու նեն՝ բո լո րը միասին կազ մե լով կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի ֆոն դե րի միայն 9% -ը: 

 20.Կազմակերպություններիստացածֆինանսավորմանծավալները2013թ.՝ըստֆինանսա-
վորմանաղբյուրների18

Պատասխան Գումար(ՀՀդրամ) Տոկոս

Մի ջազ գային ֆի նան սա վո րում 2,223,900,400 71.9

Պե տա կան ֆի նան սա վո րում 590,493,457 19.1

Ան հատ նե րի ֆի նան սա վո րում 135,215,000 4.4

Դ րա մա հա վա քի մի ջոց ներ 78,450,000 2.5

ՏԻՄ ֆի նան սա վո րում 14,474,457 0.5

Տե ղա կան ֆի նան սա վո րում 10,567,786 0.3

Ան դա մավ ճար ներ 10,512,285 0.3

Այլ ֆի նան սա վո րում 10,100,000 0.3

Ս փյուռ քի ֆի նան սա վո րում 9,180,000 0.3

Ծա ռա յու թյուն նե րից ստա ցած վճար ներ 6,000,000 0.2

Կազմ. ՍՊԸ եկա մուտ 3,504,100 0.1

Բիզ նես ֆի նան սա վո րում 1,826,000 0.1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3,094,223,485 100

17 ՔՀԿ կայունության ցուցանիշ-Հայաստան, 2013թ.:

18 Նշված գումարները մոտավոր են՝ հաշվարկված կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորման 
աղբյուրների չափաբաժինների մոտավոր բաշխման հիման վրա:
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Եր ևա նում տե ղա կայ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը, մար զային նե րի հա մե մատ, ֆի նան սա վոր-

ման ծա վալ նե րի առու մով ավե լի շա հե կան դիր քում են գտն վում: Թեև ֆի նան սա վոր ման աղ-

բյուր նե րի քա նա կով այդ եր կու խմ բե րը քիչ են տար բեր վում մի մյան ցից, սակայն ծա վալ նե րի 

առու մով, ըստ տա րե կան բյու ջեի մի ջին չա փե րի, ինչ պես ար դեն նշ վել է, զգա լի տար բե րու-

թյուն ներ են նկատ վում: Ստորև բեր ված գծա պատ կե րը ցույց է տա լիս, որ հատ կա պես զգա լի 

տար բե րու թյուն կա մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րից, պե տա կան մար մին նե րից, դրա-

մա հա վա քից և ան դա մավ ճար նե րից ստա ցած ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի միջև:

 10.Երևանումևմարզումտեղակայվածկազմակերպությունների2013թ.ֆինանսավորման
միջինծավալները՝ըստաղբյուրների(ՀՀդրամ)

408.667

592.794

689.900

1.191.556

188.750

173.333

2.810.950

14.135.962

300.000

839.888

1.301.364

937.614

1.393.898

19.482.500

19.787.943

26.564.234

0	 30.000.00010.000.000 20.000.000

Գործարարներ և ընկերություններ

Անհատներ

Տեղական կազմակերպություններ

ՏԻՄ

Անդամավճարներ

Դրամահավաքի միջոցներ

Պետական մարմիններ

Միջազգային կազմակերպություններ

 Մարզ

 Երևան

 Կոնկ րետ ֆի նան սա վո րող կազ մա կեր պու թյուն նե րին ան դրա դառ նա լով՝ առա վել հա ճախ 

նշվում են՝ պե տա կան ֆի նան սա վո րող նե րի թվում` Սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի 

նա խա րա րու թյու նը, ապա Մշա կույ թի, Աշ խա տան քի և սո ցիալա կան հար ցե րի, Պաշտ պա նու-

թյան նա խա րա րու թյուն նե րը, իսկ մի ջազ գային ֆի նան սա վո րող նե րի թվում առա ջա տարն է 

ԱՄՆ Մի ջազ գային զար գաց ման գոր ծա կա լու թյու նը, որին հա ջոր դում են «Քաուն թեր փարթ Ին-

թեր նեշն լը», Եվ րա միու թյու նը և «Վորլդ Վիժն» կազ մա կեր պու թյու նը: 
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 21.2013թ.ֆինանսավորումհատկացրած՝առավելհաճախնշվածպետականևմիջազգային
կազմակերպությունները19

Ֆինանսավորողկազմակերպություն Քանակ

Ս պոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյուն 23

ԱՄՆ ՄԶԳ 21

« Քաուն թեր փարթ Ին թեր նեշնլ» 17

Եվ րա միու թյուն 15

« Վորլդ Վիժն» 15

ԱՄՆ դես պա նա տուն 12

ՄԱԿ -ի գոր ծա կա լու թյուն ներ 10

« Կա րի տաս» 7

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյուն 6

Աշ խա տան քի և սոց. հար ցե րի նա խա րա րու թյուն 5

Հա յաս տա նի երի տա սար դա կան հիմ նադ րամ 5

«Youth in Action» (ԵՄ ծրա գիր) 5

«Եվ րա սիա» հա մա գոր ծակ ցու թյան հիմ նադ րամ 5

Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն 4

«Փր կե՛ք երե խա նե րին» 4

Եվ րո պայի խոր հուրդ 4

Ե թե ու շադ րու թյուն դարձ նենք ֆի նան սա կան աղ բյուր նե րի բազ մա զա նու թյա նը, ապա կն կա-

տենք, որ բազ մա թիվ են այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, որոնք միայն մեկ աղ բյու րից են եկա-

մուտ ստա նում և չեն բազ մա զա նեց նում իրենց ֆի նան սա կան աղ բյուր նե րը (հարց ված նե րի 

35% -ը ): Ինչ պես ար դեն նշ վել է, այդ միակ աղ բյուրն առա վել հա ճախ մի ջազ գային դո նոր կազ-

մա կեր պու թյուն ներն են:

 22.Ֆինանսավորմանաղբյուրներիքանակ

Պատասխան Քանակ Տոկոս

0 114 31.4

1 127 35.0

2 49 13.5

3 20 5.5

4 4 1.1

5 2 0.6 

Չի նշել 47 12.9

19 Աղյուսակում ներառված են այն կազմակերպությունները, որոնց անունները նշվել են 4 և ավելի 
կազմակերպությունների կողմից:
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Այս պի սով՝ ԵՀԿ-նե րի մեկ եր րոր դը 2013թ. ըն թաց քում ֆի նան սա վո րում չի ու նե ցել, մեկ եր րոր-

դը ֆի նան սա վոր վել է միայն մեկ աղ բյու րից՝ հիմ նա կա նում մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն-

նե րից, և կազ մա կեր պու թյուն նե րի միայն 20.7%-ն է ու նե ցել 2 և ավե լի աղ բյուր՝ նե րա ռյալ ան-

դա մավ ճար նե րը և դրա մա հա վաք նե րը: 

Մեկ աղ բյու րից կախ վա ծու թյու նը և դրա մաշ նոր հային ծրագ րե րով ֆի նան սա վո րու մը ԵՀԿ-նե-

րին, ըստ իրենց հայե ցո ղու թյան ծախ սեր կա տա րե լու և խն դիր ներ լու ծե լու առու մով, ճկու նու-

թյուն հան դես բե րե լու հնա րա վո րու թյուն չեն տա լիս: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի 86% -ը նշել է, որ 

չկան այն պի սի ֆոն դեր, որոնք կազ մա կեր պու թյու նը կա րող է բաշ խել՝ ըստ իր հայե ցո ղու թյան: 

Դա նշա նա կում է, որ կազ մա կեր պու թյուն նե րի գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյունն այ սօր աշ խա-

տում է ծրագ րային ֆի նան սա վոր մամբ և կա րող է հո գալ միայն ծրագ րային կա րիք նե րից բխող 

ծախ սե րը, իսկ առա քե լու թյան իրա կա նաց ման հետ կապ ված այլ գոր ծու նեու թյուն կա րող է 

իրա կա նաց նել միայն կա մա վո րա կան ու ժե րով և ներդ րում նե րով: Կր կին ար ծար ծե լով կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման հար ցը՝ կա րող ենք ասել՝ այն փաս տը, որ 

կազ մա կեր պու թյուն նե րը չու նեն սե փա կան կա պի տալ, ար դեն իսկ դժ վա րեց նում է ռազ մա վա-

րա կան ցան կա ցած պլա նի իրա կա նա ցու մը: Փոր ձա գետ նե րից մե կի խոս քե րով՝ «... փո խա նակ 

ծրագ րային պլա նա վո րում լի նի, անում են գրան տային պլա նա վո րում: ...Մենք մե ծա մասշ տաբ 

ծրագ րե րով չենք մտա ծում: Այն քան ենք սո վոր գրան տային, էպի զո դիկ ծրագ րե րի... Գրան տը 

ին չով որ հայ տա րար վեց, դա ենք անում, ռազ մա վա րա կան տես լա կան՝ նպա տակ, առա քե լու

թյուն, կո րած է»: Ընդգ ծե լով դրա մաշ նորհ նե րից կախ ված չլի նե լու և ֆոն դե րի բազ մա զա նեց-

ման կար ևո րու թյու նը՝ փոր ձա գետ նե րը նաև նկա տում են, որ չի կա րե լի պի տա կա վո րել ԵՀԿ-

նե րին՝ դրա մաշ նոր հային մի ջոց նե րով աշ խա տե լու հա մար: «Մի տեն դենց կա, ես դա ան վա նում 

եմ կեղծ ազ գայ նա կան երի տա սար դա կան շար ժում, ...այ սինքն` եթե դու դրա մաշ նորհ ես ստա

նում, ինչ որ մե կի պատ վերն ես անում, իսկ եթե ես չեմ ստա նում, ու րեմն ան կախ եմ»: Դո նո րից 

կախ վա ծու թյուն չու նե նա լը չի նշա նա կում դրա մաշ նորհ նե րից չօգտ վել, այլ պետք է ու նե նալ 

սե փա կան առաջ նա հեր թու թյուն նե րը և ֆի նան սա վո րում հայ թայ թել այդ առաջ նա հեր թու թյուն-

նե րի հա մար, այլ ոչ թե հար մար վել առ կա ցան կա ցած դրա մաշ նոր հային մր ցույ թի նպա տակ-

նե րին՝ զուտ աշ խա տա վարձ ստա նա լու ակն կա լի քով: 

Ըստ Մարդ կային զար գաց ման մի ջազ գային կենտ րո նի վեր լու ծու թյան՝ ոչ միայն Հա յաս տա-

նում, այլև Ար ևե լյան Եվ րո պա յում ֆի նան սա կան կա յու նու թյու նը ՔՀԿ-նե րի հա մար զար գաց-

ման առաջ նային պայ ման է: Սա կայն ի տար բե րու թյուն Հա յաս տա նի՝ մի ջազ գային մա կար դա-

կում ՔՀԿ գոր ծու նեու թյան առաջ նային երեք ֆի նան սա կան աղ բյուր ներն են մաս նա վոր նվի-

րատ վու թյուն նե րը, պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը և ՔՀԿ սե փա կան եկա մուտ նե րը՝ ան դա մա-

վճար նե րից և վճա րո վի ծա ռա յու թյուն նե րից20: Ինչ պես տե սանք, մեր ԵՀԿ-նե րի բյու ջեում այդ 

եկա մուտ նե րը երկ րոր դա կան տե ղում են, իսկ հատ կա պես սե փա կան եկա մուտ նե րը Հա յաս-

տա նի ԵՀԿ-նե րի բյու ջեի չն չին մաս են կազ մում, ին չը պայ մա նա վոր ված է վճա րո վի ծա ռա յու-

թյուն նե րի մա տուց ման հար ցում օրենսդ րա կան սահ մա նա փա կում նե րով և ան դա մավ ճար նե րի 

սիմ վո լիկ բնույ թով կամ առ հա սա րակ բա ցա կա յու թյամբ: Այս պի սով՝ տե ղա կան ֆի նան սա վոր-

ման աղ բյուր նե րը Հա յաս տա նի հա սա րա կա կան սեկ տո րի հա մար չա փա զանց սահ մա նա փակ 

են, և ԵՀԿ-նե րը ստիպ ված դի մում են մի ջազ գային աղ բյուր նե րին: Ըստ այդմ՝ հնա րա վոր է նաև՝ 

20 International Center for Human Development, Supporting Policy, Regulatory and Institutional Reforms for 
Civil Society Development in Armenia: Existing gaps and recommendations, 2012. 
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շեղ վե ն իրենց բուն առա քե լու թյու նից, ինչ պես վկա յում են փոր ձա գետ նե րը: Ար դյուն քում սեկ-

տո րի նկատ մամբ վս տա հու թյու նը նվա զում է. ՀԿ-նե րին մե ղադ րում են ար տա քին օրա կար-

գից կախ ված լի նե լու հա մար: Ինչ պես նշ վել է մեկ այլ հե տա զո տու թյան փոր ձա գե տի կող մից՝ 

«... կա ռա վար ման մշա կույ թը երկ րում չի հա սել այն մա կար դա կին, որ նախ քան մե կին քն նա

դա տե լը հարկ լի նի հաս կա նալ, թե արդյոք Հա յաս տա նը՝ որ պես պե տու թյուն, ամեն ինչ արել է՝ 

ՀԿ հատ վա ծը զար գաց նե լու հա մար»21:

Ն շենք, որ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը հա սա րա կա կան սեկ տո րի մաս նակ ցու-

թյամբ ՔՀԿ-նե րի զար գաց ման ինս տի տու ցիոնալ և օրենսդ րա կան բա րե փո խում ներ առա ջար-

կող հայե ցա կարգ է մշա կել, որը, ի թիվս այլ հար ցե րի, ան դրա դառ նում է նաև ֆի նան սա կան 

կա յու նու թյան խն դիր նե րի լու ծում նե րին. այնուա մե նայ նիվ, հայե ցա կար գը դեռևս նա խագ-

ծային փու լում է22:

Հաշվապահականհամակարգևաուդիտ

 Հաշ վա պա հա կան հա մա կարգ ու նի ԵՀԿ-նե րի 76,6% -ը, այ սինքն՝ նրանք, ով քեր ու նեն բյու ջե և 

կա տա րում են ֆի նան սա կան գոր ծարք ներ, ինչ պես նաև նրանք, որ գու ցե ներ կա յումս ֆի նան-

սա վո րում չու նեն, բայց ժա մա նակ առ ժա մա նակ իրա կա նաց նում են ծրագ րեր: 

Ար տա քին աու դիտ է ան ցել կազ մա կեր պու թյուն նե րի 29% -ը, որոնց մե ծա մաս նու թյու նը՝ 

կոնկրետ ծրագ րի հա մար. հա ճախ դա իրա կա նաց վում է դո նո րի պա հան ջով և դո նո րի կող մից:

 23.Երբևէարտաքինաուդիտիրականացվե՞լէ

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Այո, այդ թվում՝ կազ մա կեր պու թյան ընդ հա նուր ֆի նան սա կան գոր ծու-
նեու թյան հա մար

33 9.1

Այո, բայց միայն որո շա կի ծրագ րի/ծ րագ րե րի հա մար 73 20.1

Ոչ 253 69.7

Չեն պա տաս խա նել 4 1.1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 363 100.0

Ն շենք, որ ՀՀ օրենսդ րու թյամբ հիմ նադ րամ նե րից պա հանջ վում է, տա րե կան հաշ վետ վու թյուն-

նե րին զու գա հեռ, ներ կա յաց նել նաև ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի վե րա բե րյալ աու-

դի տո րա կան եզ րա կա ցու թյու նը, եթե հիմ նադ րա մի ակ տիվ նե րի ար ժե քը հաշ վե տու տա րում 

21 Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների զարգացման հնարավորությունները և ռիսկերը, 
«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն, Երևան, 2011:

22 Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների զարգացման ինստիտուցիոնալ և 
օրենսդրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագիծ, առկա է՝ http://www.justice.am/legal/view/
article/614
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գե րա զան ցել է 10 մի լիոն դրա մը23: Կազ մա կեր պու թյան ընդ հա նուր գոր ծու նեու թյան աու դիտ 

իրա կա նաց րած կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ թեև նրան-

ցից միայն 2-ն են հիմ նադ րամ, դրանք հիմ նա կա նում այն կազ մա կեր պու թյուն ներն են, որ հա-

մե մա տա բար ավե լի լավ ֆի նան սա կան վի ճա կում են գտն վում: Նրան ցից միայն 3-ն են նշել, որ 

2013թ. զրո յա կան բյու ջե ու նեին, իսկ մյուս նե րի մի ջին բյու ջեն (հաշ վի չառ նե լով այն ԵՀԿ-նե-

րին, որոնք չեն ցան կա ցել նշել բյու ջեի թի վը) կազ մել է 45 մլն դրա մից ավե լի:

Նյութականռեսուրսներ

Ի տար բե րու թյուն ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի՝ կազ մա կեր պու թյուն նե րի վի ճակն ավե լի բար-

վոք է նյու թա կան ռե սուրս նե րի տե սան կյու նից: Այ սինքն՝ նույ նիսկ այն կազ մա կեր պու թյուն նե-

րը, որոնք 2013թ. չեն ու նե ցել ֆի նան սա կան միջոցներ, ու նեն նյու թա կան որոշ ռե սուրս ներ՝ 

իրենց աշ խա տանք նե րը կազ մա կեր պե լու հա մար: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի 9,6%-ն է նշել, որ 

ոչինչ չու նեն, մինչ դեռ մե ծա մաս նու թյու նը՝ 55,5% -ը, լիովին կամ հիմ նա կա նում բա վա րար ված 

է իր նյու թա կան ռե սուրս նե րով: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մոտ եր րորդ մասն էլ ու նի որոշ ռե-

սուրս ներ, որոնք, սա կայն, հիմ նա կա նում չեն բա վա րա րում առ կա պա հանջ նե րին: 

 24.Առկանյութականռեսուրսներըևսարքավորումներըբավարա՞րեն

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Այո, լիովին 73 20.6

Հիմ նա կա նում՝ այո 124 34.9

Հիմ նա կա նում՝ ոչ 123 34.6

Ո չինչ չկա 34 9.6

Դժվ. պատ./ պա տաս խան չկա 1 0.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 355 100.0

Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար հա ճախ մեծ խն դիր է գրա սե նյա կի հա մար 

տա րած քի առ կա յու թյան հար ցը, ին չը փոխ կա պակց ված է ֆի նան սա կան խնդ րի հետ և գոր-

ծու նեու թյան ծա վալ ման կար ևոր գոր ծոն է հան դի սա նում: Հարց ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

գրե թե կե սը՝ 46,3% -ը, ու նի վար ձա կա լած կամ սե փա կան գրա սե նյակ, իսկ 39,4%-ն աշ խա տում 

է ժա մա նա կա վո րա պես իրեն հատ կաց ված տա րած քում: Հա ճախ այդ տա րած քը կազ մա կեր-

պու թյան ղե կա վա րի բնա կա րանն է լի նում, եր բեմն էլ տա րած քը հատ կաց վում է հա մայն քա պե-

տա րա նի կող մից: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի միայն 14%-ն է նշել, որ որ ևէ տա րածք չու նի:

23 ՀՀ օրենքը հիմնադրամների մասին, 2002թ., հոդված 39.3:
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 11.Կազմակերպություննունի՞գրասենյակ

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Ա
յո

, 
կա

զ
մա

կե
րպ

ու
թ

յա
ն 

սե
փ

ա
կա

նո
ւթ

յո
ւն

ն 
է

22
.6
%

18
.5
%14

.1
%

Գ
րա

սե
նյ

ա
կը

 
վ

ա
րձ

ա
կա

լո
ւմ

 ե
նք

23
.7
%32

.2
%

27
.8
%

Գ
րա

սե
նյ

ա
կը

 
ժ

ա
մա

նա
կա

վ
որ

ա
պ

ես
 

տ
րա

մա
դ

րե
լ 

են
43
.5
%

35
.0
%

39
.4
%

Ո
չ,

 չ
ու

նե
նք

10
.2
%

18
.1
% 14

.0
%

 Երևան
 Մարզ
 Ընդամենը

 Միաժա մա նակ պա տաս խան նե րը, կազ մա կեր պու թյան տե ղա կայ ման վայ րից կախ ված, զգա-

լիորեն տար բեր վում են: Մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րի թվում ավե լի շատ են իրենց գրա-

սե նյակն ու նե ցող կամ ան վճար հի մունք նե րով տա րածք զբա ղեց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րը, 

մինչ դեռ Եր ևա նի կազ մա կեր պու թյուն ներն ավե լի հա ճախ են վար ձա կա լում գրա սե նյա կը կամ 

էլ չու նեն այն: Այս պա րա գա յում մար զային կազ մա կեր պու թյուն ներն ավե լի շա հե կան դիր քում 

են գտն վում. ան շարժ գույ քի ավե լի ցածր գնե րը և տե ղա կան ցան ցերն ու ՏԻՄ աջակ ցու թյու նը 

նրանց գրա սե նյակ ու նե նա լու ավե լի լայն հնա րա վո րու թյուն ներ են ըն ձե ռում:

Ծրագրերիմշակում,իրականացումևգնահատում

 Նախ հար կա վոր է հս տա կեց նել, որ ծրագ րեր հաս կա ցու թյան ներ քո տվյալ դեպ քում նկա տի 

ու նենք կազ մա կեր պու թյան ցան կա ցած գոր ծու նեու թյուն, որն ու նի շա րու նա կա կան բնույթ: Այդ 

մա սին նշ վել է նաև հարց ման ժա մա նակ: Ըստ հարց ման ար դյունք նե րի՝ 2013թ. որ ևէ գոր ծու-

նեու թյուն կամ ծրա գիր չի իրա կա նաց րել 37 կազ մա կեր պու թյուն կամ հարց ված նե րի 10% -ը: 

Կազ մա կեր պու թյուն նե րի 22 -ա կան տո կոսն իրա կա նաց րել է 1-ից 2 կամ 3-4 ծրա գիր, իսկ մնա-

ցած 55 տո կոսն իրա կա նաց րել է 5 և ավե լի, ոմանք՝ ան գամ 50 -ից ավե լի ծրա գիր: 



49ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԶԵԿՈՒՅՑ

 25.Կազմակերպությանծրագրերիքանակը2013թ.

Պատասխան Քանակ Տոկոս

0 37 10.2

1 -ից 2 80 22.0

3 -ից 4 80 22.0

5 -ից 9 79 21.8

10 -ից 19 51 14.0

20-29 11 3.0

30-49 14 3.9

50 և ավե լի 7 1.9

Չեն պատ. 4 1.1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 363 100.0

Ծ րագ րե րի մեծ մա սը երի տա սար դա կան բնույթ է ու նե ցել: Ընդ հա նուր առ մամբ մի ջին հաշ-

վար կով (ե թե ծրագ րե րի քա նա կը բա ժա նենք կազ մա կեր պու թյուն նե րի քա նա կի վրա) յու րա-

քան չյուր կազ մա կեր պու թյուն իրա կա նաց րել է 9 ծրա գիր, որից մոտ 8-ը՝ երի տա սար դա կան 

ոլոր տում կամ նրանց ընդ գրկ մամբ:

 26.Կազմակերպությաներիտասարդականծրագրերիքանակը2013թ.

Պատասխան Քանակ Տոկոս

0 60 16.5

1 -ից 2 94 25.9

3 -ից 4 73 20.1

5 -ից 9 59 16.3

10 -ից 19 44 12.1

20-29 10 2.8

30-49 10 2.8

50 և ավե լի 6 1.7

Չեն պատ. 7 1.9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 363 100.0

Ի րա կա նաց ված ծրագ րե րը հա ճախ ֆի նան սա վո րում չեն ու նե ցել. կազ մա կեր պու թյուն նե-

րը դրանք իրա կա նաց րել են իրենց ռե սուրս նե րով: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի 37% -ի դեպ քում 

ծրագ րե րը բա ցա ռա պես առանց ֆի նան սա վոր ման են եղել: Եթե այս դեպ քում էլ բո լոր ծրագ րե-

րը հա վա սա րա չափ բաշ խենք կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև, ապա մի ջին հաշ վով իրա կա նաց-

ված 9 ծրագ րից յու րա քան չյուր կազ մա կեր պու թյա նը բա ժին կհաս նի միայն 2,8 -ը, այ սինքն՝ 
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մոտ երեք ֆի նան սա վոր ված ծրա գիր: Թեև կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար դժ վար է առանց 

ֆի նան սա վո րում ու նե ցող որ ևէ ծրագ րի շա րու նա կել իրենց գոր ծու նեու թյու նը, այնուա մե նայ-

նիվ գոր ծու նեու թյան՝ առանց ֆի նան սա վոր ման ծրագ րե րի իրա կա նա ցու մը շատ խրա խու սե լի 

մի տում է և ար ժա նի է ու շադ րու թյան, քա նի որ հեր քում է հա սա րա կու թյան այն կարծ րա տի պը, 

թե հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը միայն գու մար աշ խա տե լու հա մար են ստեղծ-

ված: Ավե լին՝ այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, որոնք ֆի նան սա վո րում են ստա նում, ավե լի շատ 

ծրագ րեր են իրա կա նաց նում նաև իրենց ու ժե րով: Հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը վկա յում են, 

որ ֆի նան սա վո րում ստա ցած 201 կազ մա կեր պու թյուն նե րից 109 -ը, այ սինքն՝ կե սից ավե լին, 

ֆի նան սա վոր ված ծրագ րե րից զատ՝ իրա կա նաց րել են նաև այլ ծրագ րեր կամ մի ջո ցա ռում ներ: 

 27.Կազմակերպությանֆինանսավորվածծրագրերիքանակը2013թ.

Պատասխան Տոկոս(ԵՀԿընդհանուրթվից) Տոկոս(ծրագիրիրականացրած

ԵՀԿ-ներից)

0 43.3 37.3

1 -ից 2 24.8 28.0

3 -ից 4 13.8 15.5

5 -ից 9 10.5 11.8

10 -ից 19 4.1 4.7

20 և ավե լի 2.2 2.5

Չեն պատ. 1.4 0.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 100.0 100.0

Ծ րագ րե րի քա նա կա կան բնու թագ րից զատ՝ փորձ է ար վել նաև հաս կա նա լու, թե կազ մա կեր-

պու թյուն նե րը որ քա նով են ու շադ րու թյուն հատ կաց նում ծրագ րի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցի 

այն պի սի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րին, ինչ պի սիք են կա րի քի գնա հա տու մը և ծրագ րի իրա կա-

նաց ման ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տու մը: ԵՀԿ-նե րի մոտ մեկ եր րոր դը խոս տո վա նել է, որ 

երբ ևէ չի իրա կա նաց րել շա հա ռու նե րի կա րի քի ու սում նա սի րու թյուն, 27,5% -ը՝ մեկ -եր կու ան-

գամ, իսկ մոտ 40% -ը պար բե րա բար իրա կա նաց րել է նմա նօ րի նակ ու սում նա սի րու թյուն: 

 28.Իրականացրե՞լեքշահառուներիկարիքներիուսումնասիրություններ

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Պար բե րա բար իրա կա նաց րել ենք 144 39.7

Մեկ -եր կու ան գամ իրա կա նաց րել ենք 100 27.5

Չենք իրա կա նաց րել 119 32.8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 363 100.0



51ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԶԵԿՈՒՅՑ

Հե տա զո տու թյան սահ մա նա փա կում նե րը հաշ վի առ նե լով՝ հնա րա վոր չէր պար զել, թե ինչ պես 

և ինչ որա կով են իրա կա նաց վում այդ ու սում նա սի րու թյուն նե րը, սա կայն այդ տե ղե կատ վու-

թյու նը կա րող ենք մա սամբ լրաց նել փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րի և դրա մաշ նոր հային 

հա մա կար գով ծրագ րեր իրա կա նաց րած կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ 

անցկացված հար ցազ րույց նե րի ար դյունք նե րով: Փոր ձա գետ նե րի կար ծիք նե րը հիմ նա կա նում 

հա մընկ նում են այն հար ցում, որ ԵՀԿ-նե րը չու նեն խն դիր ներ վեր հա նե լու, հե տա զո տու թյուն-

ներ իրա կա նաց նե լու պատ շաճ կա րո ղու թյուն ներ. «ՀԿնե րը խն դիր նե րը վեր հա նե լու, որա

կա կան հե տա զո տու թյուն ներ անե լու ո՛չ կա րո ղու թյուն ներ ու նեն, ո՛չ էլ ֆի նան սա վո րում կա: 

Հիմ նա կա նում մար դիկ պետք է իրենց փոր ձով կա՛մ նկա տա ռում նե րով դա տեն, կա՛մ նախ կին 

իրա կա նաց ված ծրագ րե րի հի ման վրա»: Մյուս կող մից՝ նրանք չեն էլ գի տակ ցում կա րիք նե րի 

գնա հատ ման կար ևո րու թյու նը. «Ի րենք մտա ծում են, որ գի տեն կա րիք նե րը: ...Ա մեն մե կը հա

մա րում է, որ գի տի, ու մյուս ներն էլ դա գի տեն, բայց այդ պես չէ»:

Ն մա նա տիպ իրա վի ճակ է նաև ծրագ րե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի ար դյունք նե րի և ազ դե ցու թյան 

գնա հատ ման ոլոր տում: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի 29,5% -ը երբ ևէ այդ պի սի գնա հա տում և վեր-

լու ծու թյուն չի իրա կա նաց րել, սա կայն այս հար ցի դեպ քում, կա րի քի գնա հատ ման հա մե մատ, 

ավե լի հա ճախ է նշ վել «Պար բե րա բար իրա կա նաց նում ենք» պա տաս խա նը (48,5%): 

 29.Իրականացրե՞լեքծրագրերիկամծառայություններիգնահատումևվերլուծություն

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Պար բե րա բար իրա կա նաց րել ենք 176 48.5

Մեկ -եր կու ան գամ իրա կա նաց րել ենք 79 21.8

Չենք իրա կա նաց րել 107 29.5

Այլ պա տաս խան 1 0.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 363 100.0

Փոր ձա գետ նե րը պն դում են, որ ծրագ րե րի գնա հա տու մը մե ծա մա սամբ իրա կա նաց վում է դո-

նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի պա հան ջով. «Քա նի որ մեծ մա սը գրան տային ծրագ րեր են, դա 

[գ նա հա տու մը] հա մար վում է սո վո րա բար գրան տա տու ի «կապ րի զի» բա վա րա րում: Ի՞նչ կապ 

ու նի գրան տա տուն, ա՜խր, գործ ես արել, պի տի հաս կա նաս՝ քո արա ծը բա նի պետք է, թե չէ» 

(փոր ձա գետ): 

Ո լոր տային վեր լու ծու թյուն նե րը նշում են, որ եթե դո նոր նե րը հիմ նա կա նում հետ ևո ղա կա նո րեն 

գնա հա տում են ֆի նան սա վոր ված ծրագ րե րի ար դյու նա վե տու թյու նը, ապա ՔՀԿ գոր ծու նեու-

թյան գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում շա հա ռու նե րի ընդ գր կումն իրա կա նաց վում է չհա մա կարգ-

ված և ան կա նոն ձևով, եթե առ հա սա րակ իրա կա նաց վում է: Կա րիք նե րի և գոր ծու նեու թյան 

ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ ման գոր ծըն թաց նե րում շա հա ռու նե րի ներգ րավ ման պա կա սը 

հիմք է հան դի սա ցել տար բեր զե կույց նե րում և լրատ վա մի ջոց նե րում հն չող այն պի սի կար ծի-

քի տա րած մա ն համար, թե ՔՀԿ-նե րը գոր ծում են դո նոր նե րի օրա կար գի հի ման վրա և կա-

տա րում են դո նոր նե րի պատ վեր նե րը24: 2012թ. ՔՀԿ կա յու նու թյան ցու ցա նի շի զե կույցն այս 

24 Տե՛ս, օրինակ, Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների զարգացման հնարավորությունները 
և ռիսկերը, «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն, Երևան, 2011, Քաղաքացիական 
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ուղ ղու թյամբ դրա կան փո փո խու թյուն է ար ձա նագ րում. «ՔՀԿ-ներն ավե լի ու ավե լի շատ են 

օգ տա գոր ծում կա րիք նե րի գնա հա տու մը և հե տա դարձ կա պը, որ պես զի ծա ռա յու թյուն ներ մա-

տու ցե լիս ավե լի լավ ար ձա գան քեն հա մայն քի կա րիք նե րին. այնուա մե նայ նիվ դեռևս առ կա է 

նաև դո նոր նե րի գե րա կա յու թյուն նե րի վրա հիմն վե լու մի տու մը»25: Հնա րա վոր է, որ նա խորդ 

տա րի նե րի հա մե մա տու թյամբ՝ ՔՀԿ-նե րի կող մից շա հա ռու նե րի կա րիք նե րի ու գոր ծու նեու թյան 

ար դյունք նե րի գնա հատ ման գոր ծիք նե րի ան հրա ժեշ տու թյունն ավե լի շատ է կար ևոր վում, սա-

կայն ակն հայտ է, որ դեռևս աշ խա տանք կա կա տա րե լու ՔՀԿ-նե րի կող մից ծրագ րի կա ռա վար-

ման ամ բող ջա կան ցիկ լի կի րառ ման ուղ ղու թյամբ:

 Կա րիք նե րի և ար դյունք նե րի գնա հատ ման գոր ծըն թաց նե րում, ինչ պես նաև առ հա սա րակ գոր-

ծու նեու թյան ողջ ըն թաց քում շա հա ռու նե րի մաս նակ ցու թյան ապա հո վու մը հա սա րա կա կան 

հատ վա ծի կազ մա կեր պու թյուն նե րի կար ևոր բնու թագ րիչ է: Քա նի որ հար ցումն իրա կա նաց-

վել է երի տա սար դա կան հար ցե րով զբաղ վող կազ մա կեր պու թյուն նե րի շր ջա նա կում, առանձ-

նաց րե ցինք երի տա սարդ նե րի ընդ գրկ ման հար ցը ծրագ րե րի կա ռա վար ման բո լոր փու լե րում: 

Հարց մա նը մաս նակ ցած կազ մա կեր պու թյուն նե րի 43% -ը նշել է, որ երի տա սարդ նե րին ընդ -

գրկում է ծրագ րի բո լոր՝ գա ղա փար նե րի քն նարկ ման, այ նու հետև մշակ ման, իրա կա նաց ման և 

գնա հատ ման փու լե րում: Բնա կա նա բար, ամե նից ավե լի ծա վա լուն ընդ գր կու մը ծրագ րի իրա-

կա նաց ման փու լում է՝ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 74,4% -ի դեպ քում, սա կայն պա կաս կար ևոր 

չէ ծրագ րի մշակ ման ու գնա հատ ման փու լին երի տա սարդ նե րի ընդ գր կու մը, ին չը ծրագ րե րի 

մաս նակ ցային և թա փան ցիկ իրա կա նաց ման երաշ խիք նե րից մեկն է: Այս պես՝ ծրագ րի մշակ-

ման փու լում երի տա սարդ ներ են ընդ գրկ վում կազ մա կեր պու թյուն նե րի 62% -ի դեպ քում, իսկ 

գնա հատ ման փու լում՝ 51% -ի դեպ քում: Վեր ջին ցու ցա նի շի՝ հա մե մա տա բար ցածր լի նե լը հա-

վա նա բար պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ, ինչ պես բա ցա հայտ վեց վե րը, կազ մա կեր պու թյուն-

նե րը ոչ միշտ են գնա հատ ման գոր ծըն թաց իրա կա նաց նում: 

 30.Ինչպե՞սեքերիտասարդներինընդգրկումՁերծրագրերիկամգործունեությանմեջ(նշվել
ենբոլորհնարավորպատասխանները)

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Ընդգրկ ված են աշ խա տա կազ մում 175 48.7%

Ն րանց հետ ենք քն նար կում ծրագ րային գա ղա փար նե րը 250 69.6%

Մաս նակ ցում են ծրագ րի մշակ մա նը 222 61.8%

Մաս նակ ցում են ծրագ րի իրա կա նաց մա նը 267 74.4%

Մաս նակ ցում են ծրագ րի գնա հատ մա նը 183 51.0%

Այլ պա տաս խան 10 2.8%

հասարակության հաշվետվողականությունը Հայաստանում, Քաղաքացիական հասարակության ինդեքս 
նախաձեռնություն, Երևան, 2010թ., «Երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների դերը 
Հայաստանում», «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ, 2005թ.:

25 ՔՀԿ կայունության ցուցանիշ-Հայաստան, 2012թ., էջ 8:



53ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԶԵԿՈՒՅՑ

Այս պի սով՝ կազ մա կեր պու թյուն նե րի պա տաս խան նե րից կա րե լի է հաս կա նալ, որ երի տա սարդ-

նե րին առա վե լա պես ընդ գր կում են իրա կա նաց ման փու լում, ին չը վե րա հաս տա տում են ծրագ-

րե րի սկզբ նա կան և ավար տա կան փու լե րում շա հա ռու նե րի սահ մա նա փակ ընդ գրկ ման վե-

րա բե րյալ վե րը քն նարկ ված կար ծիք նե րը: Այս մա սին են նշում նաև հե տա զո տու թյան փոր ձա-

գետ նե րը. «Ե րի տա սարդ նե րի ներգ րավ ման առու մով [ԵՀԿներն] ավե լի թույլ են, հիմ նա կա նում 

երի տա սարդն ընդ գրկ ված է որ պես մաս նա կից, ոչ թե որ պես կազ մա կեր պիչ»: Միաժա մա նակ 

ծրագ րի մշակ ման և գնա հատ ման փու լե րում երի տա սարդ նե րի ներգ րավ ման ցու ցա նիշն ավե-

լի բարձր է, քան նա խորդ՝ կա րիք նե րի և ծրագ րե րի գնա հատ ման գոր ծըն թաց նե րի իրա կա-

նաց ման դեպ քե րում առ կա ցու ցա նիշ նե րը: Կա րե լի է են թադ րել, որ այս պա րա գա յում խոս քը 

ոչ ֆոր մալ, չհա մա կարգ ված գոր ծըն թաց նե րի մա սին է, և երի տա սարդ նե րի ընդ գրկ ման քա-

նա կա կան և որա կա կան որո շա կի ցու ցա նիշ նե րի վե րա բե րյալ չենք կա րող եզ րա կա ցու թյուն 

անել: Երի տա սարդ նե րի՝ ծրագ րի մշակ ման փու լից սկ սած մաս նակ ցու թյու նը կար ևո րում են 

նաև հե տա զո տու թյան փոր ձա գետ նե րը. «Այն ծրագ րե րում, որոն ցում երի տա սարդն ու նի զգա

ցո ղու թյուն, որ ին քը ծրագ րի սե փա կա նա տերն է, պա տաս խա նա տուն է, երի տա սար դը պար

տադր ված չի մաս նակ ցում ծրագ րին, այլ ծրագ րի մշակ ման և իրա կա նաց ման պրո ցե սի մեջ է 

ընդ գրկ ված, ան կախ ծրագ րի գա ղա փա րից, ձևից՝ ծրա գիրն ավե լի հա ջող ված է»: Ըստ փոր ձա-

գետ նե րի՝ ԵՀԿ-նե րի կող մից բա վա րար աշ խա տանք չի տար վում երի տա սարդ նե րի ներգ րավ-

ման և ակ տի վաց ման հա մար. փո խա րե նը տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի տար բեր ծրագ-

րե րում ներգ րավ վում են երի տա սարդ նե րի նույն խմ բե րը: Այս ուղ ղու թյամբ ավե լի պրոակ տիվ 

աշ խա տան քի ան հրա ժեշ տու թյուն կա. «Մար գի նա լաց ված խմ բե րին ակ տի վաց նե լու հա մար 

երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն իրենց գոր ծու նեու թյու նը պետք է ուղ ղեն դե պի 

երի տա սարդ նե րը, ոչ թե սպա սեն եկած երի տա սար դի հետ աշ խա տե լուն, այլ իրենք գնան և 

փնտ րեն, ակ տի վաց նեն»:

Արտաքինհարաբերություններևհանրությանհետկապեր

 Կազ մա կեր պու թյուն նե րի 38% -ը նշել է, որ ընդ գրկ ված են հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի ցան ցե րում կամ նմա նա տիպ կա ռույց նե րում: Ցան ցե րի թվում առա վել հա ճախ նշ վում են 

Հան րային ցան ցը, Երե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ցան ցը, Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող մարդ-

կանց շա հե րի պաշտ պա նու թյան ազ գային դա շին քը, Էկո լո գիական հա սա րա կա կան դա շին քը 

և այլն: Առան ձին կազ մա կեր պու թյուն ներ հի շա տա կել են նաև երի տա սար դա կան ոլոր տի այլ 

կա ռույց ներ, օրի նակ՝ Հա յաս տա նի երի տա սար դա կան ազ գային խոր հուր դը (ՀԵԱԽ ), ՀՀ վար-

չա պե տին առըն թեր ազ գային երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան խոր հուր դը և «Ե րի տա-

սար դա կան ակումբ նե րի դաշ նու թյու նը»:

 Կազ մա կեր պու թյուն նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը՝ 80% -ը, նշել է, որ հա մա գոր ծակ ցում 

է երի տա սար դա կան այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ: Հարց ված նե րի 62%-ն ու նի ոլոր տի 

հետ առնչ վող կազ մա կեր պու թյուն նե րի տվյալ նե րի էլեկտ րո նային բա զա ներ, իսկ 13,8%-ն այդ 

տվյալ ներն ու նի թղ թային տես քով: 

Հա մա գոր ծակ ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րից առա վել հա ճախ նշ վել են Հա յաս տա նի երի տա-

սար դա կան հիմ նադ րա մը, «Վորլդ Վիժն Հա յաս տան» -ը, «Փյու նիկ» հաշ ման դամ նե րի միու թյուն 
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ՀԿ-ն, «Նոր սե րունդ» ՀԿ-ն, «Ե րի տա սար դա կան ակումբ նե րի դաշ նու թյու նը»: Հա մա գոր ծակ-

ցու թյան ձևե րից նշ վել են թե՛ պար զա պես տե ղե կատ վու թյան փո խա նա կու մը, թե՛ հա մա տեղ 

մի ջո ցա ռում ներն ու ծրագ րե րը:

 Փոր ձա գետ նե րը միաձայն են այն հար ցում, որ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը Հա յաս տա նի ԵՀԿ-նե-

րի միջև բա վա րար չէ. «Ընդ հա նուր առ մամբ Հա յաս տա նում հա մա գոր ծակ ցու թյան մշա կույ թը 

շատ վատ է: Հա մա տեղ ծրա գիր անել, մե կը մյու սի ու ժեղ կող մերն օգ տա գոր ծել և այլն. դա 

ամե նա կա ղա ցող մա սե րից մեկն է»: Որ պես թույլ հա մա գոր ծակ ցու թյան պատ ճառ նշ վում է նաև 

մր ցակ ցու թյու նը սուղ մի ջոց նե րի հա մար: Սա կայն ներ կա յումս երի տա սար դա կան կազ մա կեր-

պու թյուն նե րին առա ջարկ վող լայն հնա րա վո րու թյուն նե րի պա րա գա յում այդ մր ցակ ցու թյու նը 

տե ղին չէ և ավե լի շատ խան գա րում է, քան օգ նում ռե սուրս նե րի հայ թայթ ման գոր ծում: Հա-

մա գոր ծակ ցու թյան դեպ քում կազ մա կեր պու թյուն ներն ավե լի լավ կկա րո ղա նային միավո րել 

ռե սուրս նե րը և ավե լի շատ ար դյունք ստա նալ. «... ռե սուրս նե րը ին չո՞ւ չեն բա վա կա նաց նում, 

որով հետև հա մա կարգ ված չեն, շատ կան դեպ քեր, որ տա րի ներ շա րու նակ կա րող են անել 

նույն բա նը կամ տե ղյակ չեն մի մյան ցից» (փոր ձա գետ):

 Հա մա գոր ծակ ցու թյան պա կա սի մա սին են նշում նաև ոլոր տային հե տա զո տու թյուն նե րը: 

Մարդ կային զար գաց ման մի ջազ գային կենտ րո նը ՔՀԿ դաշ տի բա ցե րի վե րա բե րյալ իր վեր լու-

ծու թյան մեջ նշում է, որ ՔՀԿ-նե րը քիչ են հա մա գոր ծակ ցում մի մյանց հետ, թեև կան հար ցեր, 

երբ միայն հա մա տեղ ու ժե րով կա րե լի է ար դյուն քի հաս նել26: «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշնլ» 

ՀԿ -ի հե տա զո տու թյան մաս նա կից ներն էլ նշում են, որ ՔՀԿ հա մայն քը՝ որ պես այդ պի սին, հա-

մախմբ վում է այն ժա մա նակ, երբ որ ևէ ար տա կարգ բան է պա տա հում, և այդ դեպ քում ՀԿ 

դա շինք նե րը կա րո ղա նում են հա մախմբ վել և ազ դե ցու թյուն ու նե նալ27: Այ նուա մե նայ նիվ, վեր-

ջերս կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ սեկ տո րի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը վեր-

ջին տա րի նե րին բա րե լավ վել է՝ ի հա շիվ շա հե րի պաշտ պա նու թյան կոա լի ցիանե րի և ցան ցե րի 

հա ջող գոր ծու նեու թյան28: Այս դրույթն ընդ հա նուր առ մամբ վե րա բե րում է հա սա րա կա կան սեկ-

տո րին, հատ կա պես բնա պահ պա նա կան և հան րային քա ղա քա կա նու թյան ոլոր տին, մինչ դեռ 

երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սին դժ վար է նույ նը պն դել՝ հատ կա պես հաշ վի 

առ նե լով, որ հարց մա նը մաս նակ ցած կազ մա կեր պու թյուն ներն էլ ցան ցե րի ու կոա լի ցիանե րի 

թվում նշում են հիմ նա կա նում երի տա սար դա կան ոլոր տի հետ ան մի ջա կան առն չու թյուն չու նե-

ցող կա ռույց ներ:

 Կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ հան րու թյան հետ կա պե րի ոլոր տում կա րո ղու թյուն նե րի բա ցա հայտ-

ման հա մար հարց է տր վել նրանց ու նե ցած տե ղե կատ վա կան գոր ծիք նե րի և տե ղե կատ վու-

թյան տա րած ման ու ղի նե րի վե րա բե րյալ: 

Հան րու թյան հետ կա պե րի (PR) ոլոր տում կար ևոր գոր ծիք է դառ նում սո ցիալա կան ցան ցե րում 

կազ մա կեր պու թյան էջը, որի մա սին նշել է կազ մա կեր պու թյուն նե րի կե սը: Այդ ցանցն առա ջին 

հեր թին «Ֆեյս բուքն» է, իսկ գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյան հա մար այն նաև միակն է: Հա ջորդ 

26 International Center for Human Development, Supporting Policy, Regulatory and Institutional Reforms for 
Civil Society Development in Armenia: Existing gaps and recommendations, 2012. 

27 Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների զարգացման հնարավորությունները և ռիսկերը, 
«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն, Երևան, 2011:

28 2012 ՔՀԿ կայունության ցուցանիշ-Հայաստան, USAID, CDPF, 2013:
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առա վել հա ճախ հան դի պող գոր ծի քը կազ մա կեր պու թյան մա սին տպա գիր նյու թերն են՝ բուկ-

լետ, տե ղե կատ վա կան թեր թիկ, պաս տառ և այլն, որոնք ու նի կազ մա կեր պու թյուն նե րի 43% -ը:

 31.Տեղեկատվությանտարածմանսեփականմիջոցները

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Սո ցիալա կան ցան ցեր 176 50.7%

Տ պա գիր նյու թեր 149 42.9%

Կայք 98 28.2%

Տ պա գիր պար բե րա կան ներ 74 21.3%

Էլ. տե ղե կագ րեր 44 12.7%

Տա րե կան հաշ վետ վու թյուն 17 4.9%

Ոչ մե կը 18 5.2%

Այլ պա տաս խան 5 1.4%

Հա մե մա տա բար ավե լի քիչ կազ մա կեր պու թյուն ներ իրենց կայքն ու պար բե րա կանն ու նեն. դա 

կա րե լի է բա ցատ րել նրա նով, որ այդ մի ջոց նե րը գու մար են պա հան ջում: Սա կայն զար մա նա-

լի է, որ որ ևէ ֆի նան սա կան ներդ րում չպա հան ջող էլեկտ րո նային տե ղե կագ րե րի մա սին նշել է 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի միայն 13% -ը: Հնա րա վոր է, որ սո ցիալա կան ցան ցե րի օգ տա գոր ծու-

մը նրանց հա մար ավե լի ար դյու նա վետ էլեկտ րո նային մի ջոց է: Շատ քիչ կազ մա կեր պու թյուն-

ներ են (4,9%) օգ տա գոր ծում տա րե կան հաշ վետ վու թյուն նե րը՝ որ պես հան րու թյա նը կազ մա-

կեր պու թյան գոր ծու նեու թյու նը ներ կա յաց նե լու մի ջոց: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի 5,2%-ն իրեն 

ներ կա յաց նող որ ևէ մի ջոց չու նի: 

Ե թե առանձ նաց նենք կազ մա կեր պու թյուն նե րի պա տաս խան ներն ըստ մար զե րի, ապա առա-

վել նկա տե լի տար բե րու թյուն կտես նենք կայք ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի թվա քա նա կի 

առու մով. կայք ու նի Եր ևա նում հիմն ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի 39,1% -ը, իսկ մար զայի նի 

դեպ քում՝ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 18% -ը: Եր ևա նում մոտ եր կու ան գամ ավե լի են նաև տա-

րե կան հաշ վետ վու թյուն կազ մող կազ մա կեր պու թյուն նե րը (ն րանք կազ մում են 6,5%՝ ի հա կա-

դրու թյուն մար զե րի 3,5% -ի ): Մյուս մի ջոց նե րը Եր ևա նի և մար զե րի կազ մա կեր պու թյուն ներն 

օգ տա գոր ծում են ան նշան տար բե րու թյամբ: 

Ինչ վե րա բե րում է տե ղե կատ վու թյան տա րած ման ու ղի նե րին, ապա առա վել հա ճախ օգ տա-

գործ վում են էլեկտ րո նային մի ջոց նե րը. սո ցիալա կան ցան ցե րի նման լայ նա ծա վալ օգ տա-

գործ ման դեպ քում դա բնա կան է: Այդ մի ջո ցին շատ քիչ է զի ջում լրատ վա մի ջոց նե րի օգ տա-

գոր ծու մը (47,5%), ապա հետ ևում են ան հա տա կան հան դի պում նե րի և խո շոր մի ջո ցա ռում նե-

րի վե րա բե րյալ հան րու թյա նը տե ղե կատ վու թյուն մա տու ցե լու մի ջոց նե րը, իսկ կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի 26,1% -ը տե ղե կատ վու թյու նը տա րա ծում է իր տպա գիր մի ջոց նե րով: 
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 32.Ինչպե՞սեքհանրությանըտեղեկացնումՁերգործունեությանմասին

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Է լեկտ րո նային մի ջոց նե րով 174 48.9%

Լ րատ վա մի ջոց նե րով 169 47.5%

Խո շոր մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նակ 103 28.9%

Կազմ. տպա գիր մի ջոց նե րով 93 26.1%

Ան հա տա կան հան դի պում նե րի ըն թաց քում 114 32.0%

Այլ պա տաս խան 14 3.9%

«Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշն լի» հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րը, մաս նա վո րա պես դո նոր 

կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը գտ նում են, որ որոշ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն-

ներ «հի րա վի չեն հաս կա նում հան րու թյա նը ներգ րա վե լու, հետ ևորդ նե րին դաս տիարա կե լու 

և նրանց հաշ վե տու լի նե լու կար ևո րու թյու նը, որ պես զի ավե լի շատ ջանք ներդ նեն այդ նպա-

տա կով: Նրանք չգի տեն, թե ինչ պես հա ղոր դակց վեն և աշ խա տեն հա մայն քի հետ»29: Մտա-

հո գու թյուն կա նաև, որ ԶԼՄ-նե րը չեն ըն դու նում ՀԿ-նե րի կար ևոր դե րա կա տա րու թյու նը և 

նրանց գոր ծու նեու թյու նը հա վուր պատ շա ճի չեն լու սա բա նում: Մյուս կող մից ՀԿ-ներն էլ իրենք 

լրատ վա մի ջոց նե րի հետ աշ խա տան քում հա մա ռու թյուն չեն ցու ցա բե րում: Այ նուա մե նայ նիվ, 

ՔՀԿ կա յու նու թյան ցու ցա նի շի զե կույ ցի հա մա ձայն՝ առ ցանց լրատ վա մի ջոց նե րի ավե լաց ման 

շնոր հիվ հա սա րա կա կան սեկ տո րի գոր ծու նեու թյան լու սա բա նու մը վեր ջին տա րի նե րին նշա-

նա կա լիորեն աճել է30: 

Ն շենք, որ ԶԼՄ-նե րի մի ջո ցով իրենց աշ խա տանքն ավե լի շատ են լու սա բա նում մար զային 

ԵՀԿ-նե րը. այս տար բե րակն է նշել վեր ջին նե րիս 53% -ը՝ ի հա կադ րու թյուն Եր ևա նում տե ղա-

կայ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի 41,6% -ի: Միաժա մա նակ Եր ևա նում տե ղա կայ ված կազ մա-

կեր պու թյուն ներն ավե լի շատ են օգ տա գոր ծում տե ղե կատ վու թյան տա րած ման էլեկտ րո նային 

մի ջոց նե րը՝ 55,5% -ը, իսկ մար զե րում դրանք օգ տա գոր ծում է կազ մա կեր պու թյուն նե րի 42,6%-ը: 

Մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րը տար բեր վել են նաև նրա նով, որ մի քա նի սը նշել են հե ռա-

խո սը՝ որ պես տե ղե կատ վու թյան տա րած ման գոր ծիք: 

ԵՀԿ-նե րի՝ հան րու թյան հետ կա պե րի գոր ծու նեու թյան վե րա բե րյալ խո սե լիս փոր ձա գետ նե րից 

մեկն ընդ գծեց ռազ մա վա րա կան մո տեց ման կար ևո րու թյունն այդ հար ցում. «PR ի առու մով 

...պի տի հաս կա նան, ին չու է իրենց դա պետք, ռազ մա վա րու թյուն պի տի լի նի, նա յած ինչ սեկ

տո րի հետ ես աշ խա տում, կախ ված քո ստ րա տե գիայից՝ հա մա պա տաս խան PR սխե մա ներ 

կան: Այդ մշա կույ թի մա կար դա կը Հա յաս տա նում չկա: Մար դիկ PR են անում՝ պար զա պես իմա

նա լով, որ պի տի PR անեն՝ բուկ լետ, կայք և այլն: Դա էլ վատ չէ»: Քա նի որ ընդ հա նուր առ մամբ 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան ռազ մա վա րա կան մո տե ցու մը թույլ է, բնա կա նա բար 

հան րու թյան հետ կա պե րի ոլոր տում ևս ռազ մա վա րա կան մո տե ցում շատ քիչ կազ մա կեր պու-

29 Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների զարգացման հնարավորությունները և ռիսկերը, 
«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն, Երևան, 2011, էջ 18:

30 2012 ՔՀԿ կայունության ցուցանիշ-Հայաստան, USAID, CDPF, 2013:
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թյուն ներ կա րող են ու նե նալ: Կր կին շատ բան կախ ված է կազ մա կեր պու թյան ռե սուրս նե րից՝ թե՛ 

ֆի նան սա կան, թե՛ մաս նա գի տա կան:

 Մեկ այլ փոր ձա գետ հետ ևյալ կար ծի քը հայտ նեց ԵՀԿ-նե րի՝ հան րու թյան հետ կա պե րի գոր-

ծու նեու թյան վե րա բե րյալ. «ՀԿներ կան, որոնք չեն աշ խա տում, զուտ «փիառով» են զբաղ

վում, ՀԿներ կան, որոնք աշ խա տում են, և այդ ամե նը չի «փիառ վում»»: Սա ար տա ցո լում 

է նաև շատ կազ մա կեր պու թյուն նե րի և հան րու թյան շր ջա նում առ կա այն կար ծի քը, որ ՀԿ-ն 

պետք է աշ խա տի և ոչ թե «ժա մա նա կը վատ նի» իրեն լու սա բա նե լու ուղ ղու թյամբ: Սա կայն 

հենց աշ խա տան քի թույլ լու սա բա նումն է, որ այլ գոր ծոն նե րի հետ նպաս տում է ԵՀԿ-նե րի 

մա սին տե ղե կատ վու թյան պա կա սին և հետ ևա բար թա փան ցի կու թյան բա ցա կա յու թյանն ու 

ան վս տա հու թյա նը: Այս պես՝ «Քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը 

Հա յաս տա նում» 2010 թ-ի վեր լու ծու թյու նը, ան դրա դառ նա լով հան րու թյան շր ջա նում ՔՀԿ-նե-

րի կող մից տե ղե կատ վու թյան տա րած ման կար ևո րու թյա նը, շեշ տում է, որ տե ղե կատ վու թյան 

տա րա ծումն ու հաշ վետ վու թյուն նե րի հան րայ նա ցու մը ՔՀԿ հաշ վետ վո ղա կա նու թյան կար ևո-

րա գույն գոր ծիք ներն են՝ ցույց տա լու, որ ՔՀԿ գոր ծու նեու թյունն ամե նից առաջ հան րային, այլ 

ոչ թե մաս նա վոր շա հի հա մար է: Մինչ դեռ, ինչ պես պար զում է վեր լու ծու թյու նը, և ին չի մա սին 

նշում են մինչ այդ ար ված մի շարք ու սում նա սի րու թյուն ներ, Հա յաս տա նում ՔՀԿ-նե րը նախ 

և առաջ կար ևո րում են դո նոր նե րին հաշ վետ վու թյուն ներ կա յաց նե լը, իսկ շա հա ռու նե րի կամ 

լայն հան րու թյան առջև հաշ վե տու լի նելն ավե լի քիչ է կար ևոր վում և կի րառ վում31: Կով կա սյան 

հե տա զո տա կան ռե սուրս կենտ րոն նե րի 2013 թ-ի «Կով կա սյան բա րո մետր» հե տա զո տու թյան 

ար դյունք նե րի հա մա ձայն՝ հան րու թյան միայն 3 տո կոսն է ամ բող ջո վին վս տա հում ՔՀԿ-նե րին, 

իսկ 15 տո կո սը մա սամբ է վս տա հում: Ի թիվս այլ գոր ծոն նե րի՝ այդ եր ևույ թը կա րող է պայ մա-

նա վոր ված լի նել ՔՀԿ-նե րի ոչ բա վա րար հաշ վետ վո ղա կա նու թյամբ, և վս տա հու թյան այդ պի սի 

ցածր մա կար դակն առան ձին ու շադ րու թյան և վեր լու ծու թյան ար ժա նի փաստ է:

Կազմակերպականզարգացմանհետկապվածխնդիրներըև

աջակցությանկարիքը

 Կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից նշ ված առաջ նային խն դիր նե րի շար քում ֆի նան սա կան 

խնդիր ներն են. դրանց մա սին փաս տել է հարց ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի 50,7% -ը: Ընդ 

որում՝ վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ այդ պա տաս խա նը որ ևէ նշա նա կա լի վի ճա կագ րա-

կան կապ չու նի կազ մա կեր պու թյան ֆի նան սա կան ներ կա վի ճա կի հետ: Ֆի նան սա կան խնդ րի 

մա սին են նշել նա խորդ տա րի զրո յա կան բյու ջե ու նե ցած կազ մա կեր պու թյուն նե րի 58% -ը և ոչ 

զրո յա կան բյու ջե ու նե ցած նե րի 40% -ը (այդ թվում՝ եր կու կազ մա կեր պու թյուն՝ 100 մլն ՀՀ դրա-

մից ավե լի բյու ջեով), ինչ պես նաև բյու ջեի չա փը չն շած կազ մա կեր պու թյուն նե րի մեկ եր րորդ 

մա սը: Սա կա րող է վկայել եր կու բա նի մա սին. կա՛մ նույ նիսկ հա մե մա տա բար մեծ բյու ջե ու նե-

ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րը չու նեն ֆի նան սա կան կա յու նու թյան երաշ խիք ներ և այդ առու մով 

ար տա հայ տում են իրենց մտա վա խու թյու նը, կա՛մ էլ կազ մա կեր պու թյուն նե րը հակ ված են այն 

բա նին, որ իրենց զար գաց ման խն դիր նե րը առա ջին հեր թին կա պակ ցեն ֆի նան սա կան խն դիր-

31 Քաղաքացիական հասարակության հաշվետվողականությունը Հայաստանում, Քաղաքացիական 
հասարակության ինդեքս նախաձեռնություն, Երևան, 2010թ.:
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նե րի հետ, ինչն ար դեն մշա կույ թի մա սին է խո սում: Այ սինքն՝ կա րե լի է են թադ րել, որ ֆի նան-

սա կան խն դիր նե րի մա սին բարձ րա ձայ նող կազ մա կեր պու թյուն նե րը ֆի նանս նե րի կա րիք ու-

նեն տեխ նի կայի, մարդ կային և այլ ռե սուրս նե րի ձեռք բեր ման ու զար գաց ման հա մար, սա կայն 

այդ բո լոր խն դիր նե րը ձևա կերպ վում են հենց ֆի նանս նե րի տեր մի նա բա նու թյամբ: Այս մա սին 

նշում են նաև փոր ձա գետ նե րը. «...շատ բա ներ կան, որոնց հա մար պետք չէ գրանտ: Ասում 

են՝ մեր գոր ծու նեու թյան հա մար լուրջ ֆի նանս ներ են պետք, բայց եթե հարց նում ես՝ ինչ ես 

ու զում անել ու ին չի հա մար է իրենց ֆի նանս պետք, հաս կա նում են, որ իրենց ֆի նանս պետք 

չէ»: Մյուս փոր ձա գե տը ևս շեշ տում է ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի ածան ցյալ նշա նա կու թյու նը 

ԵՀԿ ծրագ րե րի հա մար. «... ցան կա ցած բա նի հա մար փող կա րե լի է գտ նել. ավե լի շատ կա 

հմ տու թյան և տե ղե կատ վու թյան պա կաս»: Ընդգ ծենք, որ հար ցը վե րա բե րում էր ոչ թե մաս նա-

վո րա պես որ ևէ գոր ծու նեու թյան իրա կա նաց մա նը, այլ կազ մա կեր պու թյան զար գաց ման հետ 

կապ ված խն դիր նե րին:

 Շա րու նա կե լով խն դիր նե րի թվար կու մը՝ ֆի նան սա կա նին զու գա հեռ նշենք նաև ԵՀԿ-նե րի կող-

մից հն չեց ված և նյու թա կան ռե սուրս նե րի, նյու թա տեխ նի կա կան բա զայի, տեխ նի կայի մի ջոց-

նե րի պա կա սին առնչ վող խն դիր նե րը: Բազ մա թիվ կազ մա կեր պու թյուն ներ նաև գրա սե նյա-

կային տա րած քի հետ կապ ված խն դիր ու նեն:

 33.Կազմակերպությանզարգացմանհամարի՞նչխնդիրներէպետքառաջինհերթինլուծել32

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Ֆի նան սա կան 184 50.7

Գ րա սե նյա կային տա րածք 41 11.3

Նյու թա տեխ նի կա կան բա զայի, նյու թա կան կամ տեխ նի կա կան  
ռե սուրս նե րի պա կաս

35 9.6

Ոչ մի 10 2.8

Պե տա կան աջակ ցու թյուն/պե տա կան մար մին նե րի հետ  
հա մա գոր ծակ ցու թյուն

7 1.9

Հա մա գոր ծակ ցու թյան ընդ լայ նում 6 1.7

Մարդ կային ռե սուրս նե րի պա կաս 6 1.7

Վե րա պատ րաստ ման կա րիք 6 1.7

Ե րի տա սարդ նե րի ներգ րավ ման խն դիր ներ 5 1.4

Ռազ մա վա րու թյան բա ցա կա յու թյուն 4 1.1

Կազ մա կեր պու թյան մա սին տե ղե կաց վա ծու թյան պա կաս 4 1.1

Տ րանս պոր տային մի ջոց ներ 4 1.1

Հո վա նա վոր 3 .8

Ռե սուրս ներ 3 .8

Օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ 3 0.8

32 Աղյուսակում ընդգրկվել են միայն 3 և ավելի անգամ նշված տարբերակները:
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Ի լրումն նշ ված խն դիր նե րի՝ փոր ձա գետ նե րը նշել են նաև օտար լեզ վի իմա ցու թյան խն դի-

րը. «Կար ևոր է լեզ վի իմա ցու թյու նը գո նե կազ մա կեր պու թյուն նե րի ղե կա վար ան ձնա կազ մում՝ 

դրսի փորձն ըն կա լե լու և բե րե լու հա մար»: Հա ճախ է նշ վել նաև ծրա գիր գրե լու և կա ռա վա-

րե լու հմ տու թյան պա կա սի խն դի րը: Առ հա սա րակ կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից իրենց բա-

ցե րի ու խն դիր նե րի գնա հատ ման կա րո ղու թյու նը թույլ է. այս մա սին են նշում թե՛ փոր ձա գետ-

նե րը, թե՛ ոլոր տային հե տա զո տու թյուն նե րը: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ վե րը նշ ված խն դիր նե րը 

ֆի նան սա կան շր ջա նա կից դուրս տես նե լու և մեկ նա բա նե լու կա րո ղու թյան պա կա սը ևս դրա 

վկա յու թյունն է: Այ սինքն՝ նույ նիսկ ֆոն դեր ու նե նա լու դեպ քում հա տու կենտ կազ մա կեր պու-

թյուն ներ են կա րո ղա նում հս տակ ձևա կեր պել իրենց բա ցե րը, որից կեր ևա, թե ին չը կա րե լի է 

լու ծել ֆի նան սա կան աջակ ցու թյան մի ջո ցով, իսկ ին չը՝ մաս նա գի տա կան կամ այլ աջակ ցու-

թյամբ:

 Մինչ դեռ հնա րա վոր աջակ ցու թյա նը վե րա բե րող հար ցին ի պա տաս խան՝ կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի մե ծա մաս նու թյու նը նո րից նշել է ֆի նան սա կան աջակ ցու թյու նը:

 

 34.Ի՞նչաջակցությանկարիքունեք33

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Ֆի նան սա կան 193 53.2

Գ րա սե նյա կի տրա մադ րում 28 7.7

Տեխ նի կա կան մի ջոց ներ 25 6.9

Նյու թա կան մի ջոց ներ, գույք 16 4.4

Հա մա գոր ծակ ցու թյուն 13 3.6

Դա սըն թաց ներ, վե րա պատ րաս տում, կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցում 9 2.5

Պե տա կան աջակ ցու թյուն 6 1.7

Մաս նա գի տա կան/ խորհր դատ վա կան աջակ ցու թյուն 6 1.7

Ո րա կյալ աշ խա տա կազմ 5 1.4

Տ րանս պոր տային մի ջոց ներ 5 1.4

Ակ տիվ ան դամ ներ 3 0.8

Հա մա կար գիչ նե րով ապա հո վում 3 0.8

Ծ րա գիր գրե լու հար ցում խորհր դատ վու թյուն, գա ղա փար ներ 3 0.8

Ըն դա մե նը 15 կազ մա կեր պու թյուն է նշել խորհր դատ վա կան աջակ ցու թյան, մաս նա գի տա կան 

զար գաց ման և վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի կա րի քը, մինչ դեռ կազ մա կեր պու թյուն նե-

րի գե րակշ ռող մա սը ֆի նան սա կան աջակ ցու թյուն, նյու թա կան ռե սուրս ներ, գրա սե նյա կային 

ապա հո վում ստա նա լու ցան կու թյուն է ար տա հայ տում:

 «Ինք նագ նա հա տա կա նի ճշգր տու թյու նը խն դիր նե րից մեկն է. մար դիկ չեն կա րո ղա նում ճիշտ 

33 Աղյուսակում ընդգրկվել են միայն 3 և ավելի անգամ նշված տարբերակները:
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կազ մա կերպ չա կան վի ճա կի գնա հա տում անել, ճիշտ հաս կա նալ՝ ինչ ռե սուրս է իրենց պետք, 

ինչ են ու զում անել, ում հա մար են ու զում անել, թե կուզ եթե իրենց հա մար են անում» (փոր-

ձա գի տա կան հար ցազ րույ ցից): Ինք նագ նա հա տու մը կա րող է ԵՀԿ-նե րին օգ նել, որ պես զի 

ձեր բա զատ վեն ֆի նան սա կան խն դիր նե րի վրա կենտ րո նաց վա ծու թյու նից, որը միայն նպաս-

տում է իրենց՝ որ պես «գու մար հայ թայ թող նե րի» վար կա նի շի ամ րապնդ մա նը: Փոր ձա գետ նե րի 

վկա յու թյամբ՝ երբ կազ մա կեր պու թյունն առա ջին հեր թին կենտ րո նա նում է իրա կան կա րիք նե-

րի լուծ ման ուղ ղու թյամբ, ապա ռե սուրս նե րի հայ թայ թու մը դառ նում է երկ րոր դա կան և ավե լի 

հեշտ լուծ վող խն դիր:

1.3ԵՀԿհարաբերություններըպետականմարմիններիհետ

 Կազ մա կեր պու թյուն նե րի հիմ նա կան մա սը հա մա գոր ծակ ցում է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-

ման և պե տա կան մար մին նե րի հետ:

 35.Կազմակերպությունըհամագործակցո՞ւմէարդյոքպետականև/կամտեղականինքնակա-
ռավարմանմարմիններիհետ

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Եր կու սի հետ էլ հա մա գոր ծակ ցում ենք 218 60.1

Միայն պե տա կան մար մին նե րի հետ 22 6.1

Միայն տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի հետ 56 15.4

Ոչ մե կի հետ չենք հա մա գոր ծակ ցում 67 18.5

Ընդ որում՝ մար զե րում տե ղա կայ ված կազ մա կեր պու թյուն ներն ավե լի շատ են հա մա գոր ծակ-

ցում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի հետ. այդ մա սին նշել է նրանց 83,9% -ը, իսկ 

Եր ևա նում տե ղա կայ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ 66,7% -ը: 

Ըստ հարց ման ար դյունք նե րի՝ առա վել մեծ է ԵՀԿ-նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը մարզ պե տա-

րան նե րի, իսկ նա խա րա րու թյուն նե րից՝ Սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու-

թյան հետ: Մարզ պե տա րան նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի շար քում գե-

րակշ ռում են մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րը, իսկ նա խա րա րու թյուն նե րի հետ առա վե լա-

պես հա մա գոր ծակ ցում են Եր ևա նում տե ղա կայ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը. բա ցա ռու թյուն 

են կազ մում Աշ խա տան քի և սո ցիալա կան հար ցե րի ու Բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն-

նե րը, որոնց հետ տո կո սային առու մով ավե լի շատ են հա մա գոր ծակ ցում մար զային կազ մա-

կեր պու թյուն նե րը: 
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 36.Ո՞րպետականմարմիններիհետեքներկայումսհամագործակցում

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Մարզ պե տա րան 170 46.8

Ս պոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյուն 102 28.1

Աշ խա տան քի և սո ցիալա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյուն 80 22.0

Կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյուն 73 20.1

Մ շա կույ թի նա խա րա րու թյուն 17 4.7

Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն 14 3.9

Ս փյուռ քի նա խա րա րու թյուն 11 3.0

Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն 9 2.5

Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյուն 8 2.2

Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն 4 1.1

Այլ 24 6.6

Ս պոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյան հետ երբ ևէ հա մա գոր ծակ ցել է 146 

կազ մա կեր պու թյուն կամ հարց ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի 40% -ը, որոնց 40% -ը ֆի նան սա-

վո րում է ստա ցել նա խա րա րու թյու նից՝ ծրա գիր իրա կա նաց նե լու հա մար, մեկ եր րորդ մա սը 

տե ղե կատ վու թյուն է փո խա նա կում, մաս նակ ցում/հ րա վի րում մի ջո ցա ռում նե րի, մի քա նիսն էլ 

հա մա տեղ մի ջո ցա ռում ներ են կազ մա կեր պել: 

 37.Ինչպե՞սեքհամագործակցելՍպորտիևերիտասարդությանհարցերինախարարության
հետ

Պատասխան Քանակ Տոկոս(համագործակցողՀԿ-ներից)

Ֆի նան սա վո րում ենք ստա ցել 58 40.8%

Տե ղե կատ վու թյուն ենք փո խա նա կել 50 35.2%

Մի ջո ցա ռում նե րի հրա վի րել 43 30.3%

Մաս նակ ցել մի ջո ցա ռում նե րի 45 31.7%

Այլ պա տաս խան 14 9.9%

Փոր ձա գի տա կան կար ծիք նե րը և վեր լու ծու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հա սա րա կա կան սեկ-

տո րի և պե տա կան մար մին նե րի միջև առ կա հա մա գոր ծակ ցու թյու նը բա վա րար չէ թե՛ քա նա-

կա կան և թե՛ որա կա կան առում նե րով: Ըստ «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշն լի» հե տա զո տու թյան՝ 

«շատ ՀԿ-ներ կար ծում են, թե Կա ռա վա րու թյու նը պահ պա նում է մաս նակ ցային գոր ծըն թա ցը 

ձևա կան մա կար դա կում, առ կա է հա մա գոր ծակ ցու թյան փոր ձի և մշա կույ թի պա կաս Կա ռա-
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վա րու թյան պաշ տո նյա նե րի, ինչ պես նաև ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ»34: 

Պե տա կան կա ռույց նե րը ևս գտ նում են, որ ՔՀԿ հատ վա ծի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյունն իրենց 

թույլ կող մե րից մեկն է, ին չը խո չըն դո տում է դրա ար դյու նա վե տու թյա նը: Հա մա գոր ծակ ցու թյան 

պա կա սին նպաս տում է պե տա կան մար մին նե րի՝ հա սա րա կա կան սեկ տո րի և առ հա սա րակ 

հան րու թյան շր ջա նում կո ռում պաց ված լի նե լու վե րա բե րյալ առ կա կարծ րա տի պը: «Պե տա կան 

մար մին նե րի նկատ մամբ ան վս տա հու թյուն է, ստե րեոտիպ, որ կո ռում պաց ված հա մա կարգ է. 

այո՛, դա էլ կա, բայց եթե ու ժեղ կազ մա կեր պու թյուն ես, քո փոր ձա գի տու թյամբ, քո դիր քո րոշ

մամբ, այդ պի սի պե տա կան մար մին չկա, որ քեզ ան տե սի: Դա իմ խո րին հա մոզ մունքն է» (փոր-

ձա գետ):

 Մարդ կային զար գաց ման մի ջազ գային կենտ րո նի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ Կա-

ռա վա րու թյան և ՔՀԿ-նե րի միջև պա կա սում է փո խա դարձ վս տա հու թյու նը: Ըստ այդ ու սում նա-

սի րու թյան՝ ՔՀԿ-նե րը գտ նում են, որ Կա ռա վա րու թյու նը չի խրա խու սում և նրանց դուրս է մղում 

քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման գոր ծըն թա ցից, իսկ պե տա կան մար մին նե րը նշում են, որ որոշ 

ՔՀԿ-ներ բա վա րար փոր ձա գի տու թյուն չու նեն այդ գոր ծըն թա ցում կա ռու ցո ղա կան ներդ րում 

ապա հո վե լու հա մար35: Դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րը ևս նշում են, որ հա սա րա կա կան սեկ-

տո րի ավե լի իրա զեկ, փաս տարկ ված և կա ռու ցո ղա կան մո տեց ման դեպ քում պե տու թյան հետ 

հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ավե լի հա ջո ղու թյամբ կկա յա նա36: Քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան 

ին դեք սը բազ մա թիվ օրի նակ ներ է բե րում շա հե րի պաշտ պա նու թյան ոլոր տում պե տա կան կա-

ռույց նե րի հետ ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցու թյան և երկ խո սու թյան ար դյուն քում ՔՀԿ դաշ տի առ-

կա ձեռք բե րում նե րի վե րա բե րյալ37:

1.4ԵՀԿմասնակցությունըպետականերիտասարդական

քաղաքականությանմշակմաննուիրականացմանը

 Հարց մա նը մաս նակ ցած ԵՀԿ-նե րի միայն 21% -ը կամ 76 կազ մա կեր պու թյուն է ծա նոթ ՀՀ պե-

տա կան երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան 2013-2017թթ. ռազ մա վա րու թյա նը: Միաժա-

մա նակ այս ցու ցա նիշն ավե լի բարձր է այն կազ մա կեր պու թյուն նե րի շր ջա նում, որոնք որ պես 

գոր ծու նեու թյան առաջ նային ոլորտ նշել են երի տա սարդ նե րի հիմ նա հար ցե րը. ռազ մա վա րու-

թյա նը ծա նոթ է նրանց մոտ 36% -ը :

 Հարց վող նե րին առա ջարկ վել են ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ մի շարք դա տո ղու թյուն ներ, 

որոնք նկա րագ րում են ռազ մա վա րու թյան հա մընդգր կուն, ար դիական, իրա տե սա կան և մաս-

34 Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների զարգացման հնարավորությունները և ռիսկերը, 
«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն, Երևան, 2011, էջ 20:

35 International Center for Human Development, Supporting Policy, Regulatory and Institutional Reforms for 
Civil Society Development in Armenia: Existing gaps and recommendations, 2012.

36 Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների զարգացման հնարավորությունները և ռիսկերը, 
«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն, Երևան, 2011, էջ 22:

37 2012 ՔՀԿ կայունության ցուցանիշ-Հայաստան, USAID, CDPF, 2013:
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նակ ցային բնույ թը, և դա տո ղու թյուն նե րը, ըստ դրանց հետ հա մա ձայն լի նե լու աս տի ճա նի, 

գնա հա տե լու խնդ րանք է եղել: Ար դյուն քում ստա ցել ենք հետ ևյալ պատ կե րը: Այն, որ ռազ մա-

վա րու թյունն ար տա ցո լում է երի տա սար դու թյան ար դիական խն դիր նե րը, հա մա ձայն է ռազ մա-

վա րու թյա նը ծա նոթ հարց ված նե րի մե ծա մաս նու թյու նը՝ 60% -ը: Ավե լի քիչ մար դիկ են հա մա-

ձայն, որ ռազ մա վա րու թյունն ար տա հայ տում է բո լոր երի տա սարդ նե րի կա րիք նե րը. ռազ մա-

վա րու թյա նը ծա նոթ հարց ված նե րի 13,5% -ը մա սամբ կամ բո լո րո վին հա մա ձայն չէ այս դրույ թի 

հետ, թեև 54,1% -ը հա մա ձայ նել է, որ կա րիք ներն այդ տեղ ար տա ցոլ ված են: Հարց ված նե րի 

56,8% -ը երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան 2013-2017թթ. ռազ մա վա րու թյունն իրա տե-

սա կան է հա մա րում: 

 12.Խնդրումենքգնահատելռազմավարությանվերաբերյալհետևյալդատողությունները1-5
սանդղակով,որտեղմեկը՝բացարձակապեսհամաձայնչեմ,5-ը՝լիովինհամաձայնեմ

14.7%
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23.0%
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36.5%
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28.0%

27.0%
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5.4%

8.1%

12.2%
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Այս ռազմավարությունը արտացոլում 
է հայ երիտասարդության արդիական 

կարիքները

Այս ռազմավարությունը արտացոլում 
է երիտասարդության բոլոր խմբերի 

խնդիրները

Դրված նպատակները ու խնդիրները 
իրատեսական են

Ռազմավարության մշակման 
գործընթացում ապահովված էր հաս. 

մասնակցությունը, և հաշվի են առնվել 
բոլոր կարծիքները

 Լիովին համաձայն եմ

 Հիմնականում համաձայն եմ

 Որոշ չափով համաձայն եմ, որոշ 
չափով` ոչ

 Հիմնականում համաձայն եմ

 Բացարձակապես համաձայն չեմ

 Դժվարանում եմ պատասխանել

Դ րույթ նե րից հա մե մա տա բար առա վել վի ճարկ վո ղ դրույթը վերաբերում է ռազ մա վա րու թյան 

մշակ ման գոր ծըն թա ցում հա սա րա կա կան մաս նակ ցու թյան ապա հով մանը: Ռազ մա վա րու թյա-

նը ծա նոթ հարց ված նե րի 46% -ը մա սամբ կամ լիովին հա մա ձայն է դրա հետ, 13,6% -ը հա մա-

ձայն չէ, իսկ 12,2% -ը դժ վա րա ցել է կար ծիք հայտ նել դրա մա սին: 

Ընդ որում՝ խա չաձև վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ մաս նակ ցային գոր ծըն թա ցի վե րա -

բերյալ ան հա մա ձայ նու թյուն ար տա հայ տող նե րը հիմ նա կա նում այն կազ մա կեր պու թյուն ներն 

են, որոնք ծա նոթ են ռազ մա վա րու թյա նը, սա կայն չեն մաս նակ ցել դրա քն նարկ ման գոր ծըն-

թա ցին: 
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Խո րին և փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց ներն օգ նում են այն հար ցի պար զա բան մա նը, թե ին-

չու կազ մա կեր պու թյուն նե րը կա րող էին ան բա վա րար գնա հա տել մաս նակ ցային գոր ծըն թա ցը: 

Փոր ձա գետ նե րից մե կը նշում է. «Ե թե ան գամ երի տա սարդ նե րի կար ծի քը այդ փաս տաթղ թում 

ներ կա յաց ված է, ապա ներ կա յաց ված է փոր ձա գետ նե րի և նա խա րա րու թյա նը կից երի տա

սարդ նե րի հա մա կար ծու թյու նը, ին չը ոչ այն քան ներ կա յա ցուց չա կան է, քան պետք է լի ներ»: 

Խո րին հար ցազ րույց նե րում ընդ գրկ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի մեծ մա սը ծա նոթ է ռազ մա-

վա րու թյա նը, քա նի որ ծրա գիր ներ կա յաց նե լիս գի տեին, որ այն պետք է հա մա պա տաս խա նի 

ռազ մա վա րու թյան առաջ նա հեր թու թյուն նե րին: Նրան ցից մի քա նիսն ընդ գրկ ված են եղել տար-

բեր մար մին նե րում՝ որ պես փոր ձա գետ, խորհր դի ան դամ: Կազ մա կեր պու թյուն նե րից մե կը, սա-

կայն, որ ընդ գրկ ված չէր որ ևէ մարմ նում, նշում է. «Մ շակ մա նը մաս նակ ցու թյուն չեմ ու նե ցել, 

որով հետև, որ պես կա նոն, նման փաս տաթղ թե րը մշակ վում են մի խումբ մարդ կանց կող մից, 

որոնք միշտ նույն մար դիկ են, որ պես ՀԿ ի ներ կա յա ցու ցիչ ան գամ չեմ իմա ցել այդ մա սին, չեմ 

իմա ցել ան գամ՝ արդյոք կա րող եմ մաս նակ ցել, թե ոչ»: Ամեն դեպ քում փոր ձա գետ նե րի մեծ 

մա սը առա ջըն թաց է նշում այս առու մով. «... լավ թե վատ՝ ամեն դեպ քում մաս նակ ցային էր, ու 

պրո ցե սից էլ շատ բան սո վո րե ցինք: Կա րող են ասել՝ մաս նակ ցել ենք, բայց ինչ պես՝ ֆոր մա տը, 

հար թա կը, ինչ քա նով է ձայ նը լսե լի եղել և այլն, դա շատ կար ևոր է, իսկ այդ տեղ մենք դեռ շատ 

աշ խա տանք ու նենք տա նե լու՝ լիար ժեք մաս նակ ցու թյան հա մար» (փոր ձա գետ):

 Քա ղա քա կա նու թյու նից տե ղյակ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 37% -ը (28 կազ մա կեր պու թյուն) մաս-

նակ ցել է ռազ մա վա րու թյան մշակ ման և/ կամ իրա կա նաց ման գոր ծըն թա ցին՝ մեծ մա սը քն նար-

կում նե րին մաս նակ ցե լու մի ջո ցով: 

 38.Ինչպե՞սեքմասնակցելպետականերիտասարդականքաղաքականությանռազմավարու-
թյանմշակմանըև/կամիրականացմանը

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Մաս նակ ցել ենք մար զային քն նար կում նե րին 21 75%

Ներ կա յաց րել ենք գրա վոր առա ջարկ ներ 7 25%

Ի րա կա նաց րել ենք հա մա պա տաս խան ծրա գիր 3 10.7%

Այլ 5 17.9%

Ո րա կա կան հե տա զո տու թյան հար ցազ րույց նե րում հա ճախ նշ վում էր, որ ռազ մա վա րու թյան 

հիմ նա կան խն դի րը չա փե լիու թյան բա ցա կա յու թյունն է, որը հան գեց նում է դրա իրա տե սա կա-

նու թյան և կի րա ռե լիու թյան պա կա սին: «Դա հայե ցա կար գի նման է. ռազ մա վա րու թյու նը պետք 

է ին դի կա տոր ներ ու նե նա, կոնկ րետ չա փե լի ինչ որ բա ներ, նաև առանձ նաց վեն խն դիր նե րը, 

և նշ վի, որ սա պե տու թյունն է անե լու, սա ակն կալ վում է, որ հա սա րա կա կան սեկ տո րը անի, 

կա՛մ դրա հա մար մի ջոց տրա մադ րեն, կա՛մ ոչ և այլն» (փոր ձա գետ): Շատ փոր ձա գետ ներ և 

ՀԿ ղե կա վար ներ նշում են նաև լուծ ման ու ղի նե րի պա կա սի մա սին. «Փաս տա թուղ թը մի քիչ 

աբստ րակտ է. լուծ ման ու ղի նե րը չկան»: Այ նուա մե նայ նիվ, բո լոր փոր ձա գետ ներն էլ նշում են, 

որ ռազ մա վա րու թյան մեջ ար տա ցոլ ված խն դիր նե րը և ուղ ղու թյուն նե րը ճիշտ են ընտր ված: 

Այ սինքն՝ ըստ փոր ձա գետ նե րի, ռազ մա վա րու թյունն առա ջըն թաց է գրան ցել երի տա սարդ նե-
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րի կա րիք նե րի ար տա ցոլ ման, փաս տա ցի տվյալ նե րի վրա հիմն վե լու, քն նար կում նե րի ծա-

վա լի առու մով, սա կայն աշ խա տանք կա իրա կա նաց նե լու այդ խն դիր նե րի լուծ մա նը միտ ված 

գոր ծո ղու թյուն նե րի շա րադր ման, չա փե լիու թյան, պա տաս խա նատ վու թյուն նե րի բաշխ ման և 

հատ կաց ված մի ջոց նե րի ուղ ղու թյամբ: Ըստ նա խա րա րու թյան ներ կա յա ցուց չի՝ ակն կալ վում 

է, որ նա խա րա րու թյան դրա մաշ նոր հային հա մա կար գի շր ջա նա կում իրա կա նաց վող ծրագ րե-

րը հաս ցեագ րե լու են այն տեղ նշ ված խն դիր նե րը, և, ըստ էու թյան, չկա մի ծրա գիր, որ դուրս է 

ռազ մա վա րու թյան նշած խն դիր նե րից: Միև նույն ժա մա նակ չկա հս տակ մե խա նիզմ, որը կօգ նի 

հետ ևել, թե որ մար զում որ ոլոր տի խն դիր նե րի ուղ ղու թյամբ են ծրագ րեր իրա կա նաց վել, իսկ 

որ ոլորտն է բաց մնա ցել: Առ հա սա րակ տե ղե կատ վու թյան հա մա կարգ ման խն դի րը, որն առ-

կա է թե՛ ռազ մա վա րու թյան իրա կա նաց ման, թե՛ ընդ հան րա պես երի տա սար դա կան ծրագ րե րի 

ոլոր տում, ար դիական է, և դրա լու ծու մը կն պաս տեր ոլոր տի կազ մա կեր պու թյուն նե րի ավե լի 

ար դյու նա վետ աշ խա տան քին: «Ին ֆոր մա ցիայի ապա հո վու մը ամե նա լուրջ խն դիրն է, Հա յաս

տա նում երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան դաշ տի տակ չկա ին ֆոր մա ցիոն ցանց» (փոր-

ձա գի տա կան հար ցազ րույ ցից): Հա ճախ կազ մա կեր պու թյուն նե րը նշում են նաև, որ դժ վա րու-

թյամբ են գտ նում երի տա սար դա կան ոլոր տի այս կամ այն փաս տա թուղ թը. օրի նակ՝ երի տա-

սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան ռազ մա վա րու թյու նը կամ հայե ցա կար գը: 

1.5ՏեղեկացվածությունըԵրիտասարդական

ուսումնասիրություններիինստիտուտիվերաբերյալև

հետազոտմանենթակախնդիրներիառաջարկներ

 Հե ռա խո սային հարց ման ըն թաց քում ու սում նա սիր վել է նաև կազ մա կեր պու թյուն նե րի տե ղե-

կաց վա ծու թյու նը Երի տա սար դա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի ինս տի տու տի մա սին, և հարց-

վող նե րին երի տա սար դու թյան խն դիր նե րին առնչ վող հե տա զո տա կան թե մա նե րի վե րա բե րյալ 

առա ջարկ ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն է տր վել: 

Հարց ման պա հին Երի տա սար դա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի ինս տի տու տի մա սին լսել է 361 

կազ մա կեր պու թյուն նե րից 108 -ը, այ սինքն՝ մոտ 30% -ը: Միաժա մա նակ հարց ված նե րի մեծ մա-

սը (96%) ան հրա ժեշտ է հա մա րել երի տա սար դու թյան վե րա բե րյալ ու սում նա սի րու թյուն նե րի 

իրա կա նա ցու մը: 

Ու սում նա սի րու թյան են թա կա խն դիր նե րի շար քում ամե նից հա ճախ նշ վում է աշ խա տան քի և 

զբաղ վա ծու թյան խն դի րը. այն նշել է հարց ված նե րի 33% -ը: Այ նու հետև ամե նից պա հանջ վա ծը 

կր թու թյան, մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հետ կապ ված հար ցե րի ու սում նա սի րու թյունն է 

(հարց ված նե րի 21%): Կար ևոր վել են նաև առողջ ապ րե լա կեր պի խն դիր նե րի հե տա զո տու մը և 

ար տա գաղ թի խն դի րը՝ կր թու թյան և աշ խա տան քի խն դիր նե րին զու գա հեռ (9 -ա կան %): Քիչ չեն 

նաև հաշ ման դամ երի տա սար դու թյան խն դիր նե րի ու սում նա սիր ման առա ջարկ նե րը՝ կապ ված 

նրանց աշ խա տան քի, կր թու թյան և այլ հիմ նախն դիր նե րի հետ: Այլ պա հանջ ված խն դիր նե րի 

թվում են երի տա սարդ նե րի ժա ման ցի, մշա կու թային կյան քի, քա ղա քա ցիական ակ տի վու թյան 

և հա մայն քային կյան քում մաս նակ ցու թյան հետ կապ ված հար ցե րը: Հա ճախ շեշտ վել է մար զե-
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րի և գյու ղաբ նակ երի տա սարդ նե րին հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նե լու կա րի քը: 

 39.Ի՞նչխնդիրներիվերաբերյալենանհրաժեշտուսումնասիրությունները

Պատասխան Քանակ Տոկոս

Աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան 106 33.0%

Կր թու թյան և մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 67 20.9%

Ա ռող ջու թյան և առողջ ապ րե լա կեր պի 30 9.3%

Ար տա գաղ թի 28 8.7%

Հաշ ման դամ երի տա սարդ նե րի 24 7.5%

Մաս նակ ցու թյան, ակ տի վու թյան 18 5.6%

Մ շա կու թային 16 5.0%

Ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյան, հայ րե նա սի րա կան  
դաս տիարա կու թյան

16 5.0%

Ի րա զեկ վա ծու թյան 15 4.7%

Ժա ման ցի կազ մա կերպ ման 15 4.7%

Մար զե րում և գյու ղե րում բնակ վող երի տա սար դու թյան 9 2.8%

Դաս տիարակ չա կան 9 2.8%

Սո ցիալա կան 8 2.5%

Ընդ հա նուր խն դիր նե րի 8 2.5%

Ձգ տում նե րի և հե տաքրք րու թյուն նե րի 7 2.2%

Մար դու իրա վունք նե րի 4 1.2%

Այլ պա տաս խան 49 13.7%

Ըստ էու թյան, այս աղյու սակն ար տա ցո լում է «Ե րի տա սարդ նե րի ձգ տում ներն ու ակն կա լիք-

նե րը» հե տա զո տու թյան այն բա ցա հայ տու մը, որ Հա յաս տա նի ներ կայիս երի տա սար դու թյան 

ամե նաար դիական հիմ նախն դի րը զբաղ վա ծու թյունն է, որով էլ պայ մա նա վոր ված են նրանց 

ձգ տում նե րը, իսկ երկ րորդ գե րա կա յու թյու նը կր թու թյունն է38: Նշենք, որ Երի տա սար դա կան ու-

սում նա սի րու թյուն նե րի ինս տի տու տը 2013-2014թթ. ար դեն իսկ իրա կա նաց րել է երի տա սարդ-

նե րի զբաղ վա ծու թյան վե րա բե րյալ վե րոն շյալ հե տա զո տու թյու նը, որի ար դյունք նե րը ներ կա-

յաց վել են զե կույ ցի տես քով (տե՛ս հղու մը` http://www.ystudies.am/reports/1065):

38 «Հայաստանի երիտասարդության ձգտումներն ու ակնկալիքները» զեկույց, Երևան, 2012թ.:
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1.6Ամփոփում

1.  Հարց ման մեջ ընդ գրկ ված 363 կազ մա կեր պու թյուն նե րը, երի տա սար դա կան հար ցե րից 

զատ, առա վել հա ճախ ընդ գրկ ված են կր թու թյան և մար դու իրա վունք նե րի, նաև մշա-

կույ թի և առող ջա պա հու թյան ոլորտ նե րում, զբաղ վում են կր թա կան, շա հե րի պաշտ պա-

նու թյան և իրա զեկ ման գոր ծու նեու թյամբ, իրա կա նաց նում են դա սըն թաց ներ, քն նար-

կում ներ, սպոր տային և մշա կու թային մի ջո ցա ռում ներ, մա տու ցում խորհր դատ վու թյուն: 

Կազ մա կեր պու թյուն նե րի շա հա ռու նե րի առու մով հիմ նա կա նում նշ վել է շա հա ռու նե րի 

մի քա նի խումբ՝ հիմ նա կա նում երի տա սարդ ներ, երե խա ներ, հաշ ման դա մու թյուն ու-

նե ցող ան ձինք, կա նայք, իսկ 39% -ի հա մար երի տա սարդ ներն առաջ նային շա հա ռու 

խումբ են հան դի սա նում:

2.  Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մոտ կե սը տե ղա կայ ված է Եր ևա նում, բազ մա թիվ երի տա սար-

դա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ կան Շի րա կի և Լո ռու մար զե րում, իսկ մյուս մար զե րում 

տե ղա կայ ված է հարց ման մեջ ընդ գրկ ված նե րի 28% -ը: Գյու ղա կան հա մայնք նե րում է 

տե ղա կայ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի 2% -ը: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մե ծա մաս նու-

թյու նը մաս նա ճյուղ չու նի, 17% -ը մաս նա ճյու ղեր ու նի Հա յաս տա նի այլ քա ղաք նե րում 

կամ գյու ղե րում, ինչ պես նաև Ար ցա խում, իսկ 5 կազ մա կեր պու թյուն մաս նա ճյուղ ու նի 

այլ երկր նե րում: Ինչ վե րա բե րում է գոր ծու նեու թյան ծած կույ թին, ապա կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի կե սից ավե լին գոր ծու նեու թյուն է ծա վա լում ամ բողջ երկ րով մեկ կամ մի 

քա նի մար զե րում: Մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րի գե րակշ ռող մասն աշ խա տում է 

մար զի կամ հա մայն քի տա րած քում. հարց ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի 40%-ն ընտ րել 

է այդ տար բե րա կը: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան մի ջին տևո ղու թյու նը 11 

տա րի է: 

3. Կազ մա կեր պու թյուն նե րի 38% -ը նշել է, որ ընդ գրկ ված է հա սա րա կա կան ցան ցե րում 

կամ նմա նա տիպ կա ռույց նե րում: Ցան ցե րի թվում առա վել հա ճախ նշ վում են այն պի սի 

ցան ցեր, որոնք ան մի ջա կան առն չու թյուն չու նեն երի տա սար դա կան ոլոր տի հետ: Որ-

պես երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին միավո րող կա ռույց ներ՝ ըստ իրենց 

նպա տա կային նշա նա կու թյան, առա վել հա ճախ նշ վել են Հա յաս տա նի երի տա սար դա-

կան հիմ նադ րա մը, ՀԵԱԽ -ը, Սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյու-

նը, «Ե րի տա սար դա կան ակումբ նե րի դաշ նու թյու նը»: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի 74%-ն 

առ հա սա րակ չի կա րո ղա ցել երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին միավո րող 

որ ևէ կա ռույց նշել: Փոր ձա գետ նե րը ևս նշում են ոլոր տում տե ղա կան հո վա նոց կա-

ռույց նե րի պա կա սի մա սին: 

4. ԵՀԿ-նե րի մեծ մա սը նշել է, որ ու նի կազ մա կեր պու թյանն ան դա մակ ցե լու հնա րա վո րու-

թյուն: Որոշ պա տաս խան ներ հիմք են տա լիս են թադ րե լու, որ կազ մա կեր պու թյուն նե րից 

շա տերն ան դամ են հա մա րում կա մա վոր նե րին կամ շա հա ռու նե րին՝ առանց նրանց ան-

դա մի պաշ տո նա կան կար գա վի ճակ տա լու: Ան դամ նե րի թի վը տա տան վում է մի քա նի 

հո գուց մինչև 25 հա զա րը, իսկ ԵՀԿ-նե րի մե ծա մաս նու թյունն ու նի 100 -ից պա կաս ան-

դամ: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մեծ մա սը նշել է, որ պար բե րա բար իրա կա նաց նում է 

ան դամ նե րի ժո ղով ներ, թեև փոր ձա գետ նե րը գտ նում են, որ իրա կա նում այդ պի սի պաշ-

տո նա կան հա վաք ներ հազ վա դեպ են կազ մա կերպ վում: 
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5. Կազ մա կեր պու թյուն նե րի 85% -ը նշել է, որ ու նի ղե կա վար մար մին՝ խոր հուրդ կամ վար-

չու թյուն: Վար ձատր վող աշ խա տա կազմ և ղե կա վար խոր հուրդ ու նե ցող ԵՀԿ-նե րի մեծ 

մա սում չի կի րառ վում գոր ծա դիր և օրենս դիր մար մին նե րի տա րան ջատ ման սկզ բուն-

քը, այ սինքն՝ խորհր դի ան դամ նե րը նաև վար ձատր վող աշ խա տանք են կա տա րում: 

Խորհր դի գոր ծա ռույթ նե րից առա վել հա ճախ նշ վում է առա քե լու թյան սահ ման ման և 

ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման գոր ծա ռույ թը, իսկ առա վել հազ վա դեպ՝ ֆի նան սա-

կան վե րահսկ ման գոր ծա ռույ թը: 

6. Կազ մա կեր պու թյուն նե րի 55% -ը նշել է, որ ու նի ռազ մա վա րա կան պլան: Այ նուա մե-

նայ նիվ, դժ վար է հետ ևու թյուն անել, թե որ քա նով է այդ պլա նը հա մա պա տաս խա նում 

ըն դուն ված չա փա նիշ նե րին. հաշ վի առ նե լով փոր ձա գի տա կան կար ծիք նե րը և պլա նի 

ժամ կետ նե րի վե րա բե րյալ պա տաս խան նե րը՝ կա րե լի է են թադ րել, որ բազ մա թիվ դեպ-

քե րում խոս քը վե րա բե րում է ծրագ րային կամ տա րե կան գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նին: 

Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մոտ մեկ եր րոր դը, բա ցի կա նո նադ րու թյու նից, ու նի կազ մա-

կեր պու թյան գոր ծու նեու թյունն ուղ ղոր դող կար գեր և ըն թա ցա կար գեր:

7.  Հարց ված ԵՀԿ-նե րի 68% -ը չու նի վար ձատր վող աշ խա տա կից ներ: Փո խա րե նը՝ կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի 93% -ը նշում է, որ ու նի կա մա վոր ներ, որոնց թի վը հաս նում է հա զար-

նե րի: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի մասն ընդ գր կում է նաև մի ջազ գային կա մա վոր նե րի: 

Փոր ձա գետ նե րը նշում են, որ կա մա վո րա կան ռե սուր սը չա փա զանց կար ևոր է հատ կա-

պես երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար, մյուս կող մից էլ երի տա սարդ-

նե րին ավե լի հեշտ է հե տաքրք րել և մո բի լի զաց նել տար բեր նա խա ձեռ նու թյուն նե րում: 

Աշ խա տա կից նե րի ըն դու նե լու թյան մե թոդ նե րից առա վել տա րած ված է կա մա վոր նե րից 

և ան դամ նե րից նոր աշ խա տա կից նե րի հա վա քագ րու մը: Այս ոլոր տում փոր ձա գետ նե րը 

շեշ տում են սերն դա փո խու թյան և առ հա սա րակ մարդ կային ռե սուրս նե րի զար գաց ման 

կար ևո րու թյու նը:

8.  Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մոտ մեկ եր րոր դը 2013թ. զրո յա կան բյու ջե է ու նե ցել, մյուս 

մեկ եր րոր դի բյու ջեն ձևա վոր վել է բա ցա ռա պես մեկ տի պի ֆի նան սա վոր ման աղ բյու-

րից եկած եկամ տից: ԵՀԿ-ներն իրենց ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի թվում առա վել 

հա ճախ նշել են մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րին, պե տա կան մար մին նե րին, 

ան հա տա կան նվի րատ վու թյուն նե րը: Մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի տրա մա-

դրած ֆի նան սա վո րու մը կազ մա կեր պու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման գե րակ շիռ ծա վալն 

է կազ մում՝ ընդ հա նուր ծա վա լի 72% -ը, պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը կազ մում է 19%, 

իսկ ան դա մավ ճար նե րը՝ ըն դա մե նը 0.3%: Հա տու կենտ կազ մա կեր պու թյուն ներ ֆի-

նան սա վո րում են հայ թայ թում վճա րո վի ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման, ՍՊԸ գոր ծու-

նեու թյան և դրա մա հա վա քի մի ջո ցով: Եր ևա նի կազ մա կեր պու թյուն նե րը մի ջին հաշ վով 

ավե լի մեծ ծա վա լի ֆի նան սա վո րում են ստա ցել, քան մար զային կազ մա կեր պու թյուն-

նե րը, ին չի ար դյուն քում նրանց տա րե կան մի ջին բյու ջեն գրե թե 2,5 ան գամ ավե լին է, 

քան մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րի բյու ջեն: Բազ մա թիվ կազ մա կեր պու թյուն ներ 

չեն պա տաս խա նել տա րե կան բյու ջեի վե րա բե րյալ հար ցին՝ կազ մե լով հարց ման մաս-

նա կից նե րի մոտ 23% -ը: 
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9. ԵՀԿ-նե րի մոտ 77%-ն ու նի հաշ վա պա հա կան հա մա կարգ, միաժա մա նակ նրանց գե-

րակ շիռ մա սը երբ ևէ ֆի նան սա կան աու դիտ չի իրա կա նաց րել կազ մա կեր պու թյան կամ 

որ ևէ ծրագ րի վե րա բե րյալ: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մեծ մասն ու նի գրա սե նյակ, որն 

առա վել հա ճախ հատ կաց ված է ժա մա նա կա վո րա պես՝ ան վճար հի մունք նե րով, կամ էլ 

վար ձա կալ վում է: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի կե սից ավե լին բա վա րար ված է կամ հիմ նա-

կա նում բա վա րար ված է առ կա նյու թա կան և տեխ նի կա կան բա զայով: 

10. Հարց ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նը 2013թ. ըն թաց քում իրա կա-

նաց րել է ծրագ րեր, որոնք հիմ նա կա նում վե րա բե րել են երի տա սարդ նե րին կամ ընդ-

գր կել են երի տա սարդ ներ: Միաժա մա նակ ծրագ րե րի մոտ մեկ եր րորդ մասն է միայն 

ֆի նան սա վո րում ու նե ցել, իսկ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 37% -ը ծրագ րեր է իրա կա նաց-

րել առանց ֆի նան սա վոր ման՝ սե փա կան ռե սուրս նե րով: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մեկ 

եր րոր դը երբ ևէ չի իրա կա նաց նում շա հա ռու նե րի կա րիք նե րի գնա հա տում, 30% -ը չի 

իրա կա նաց նում ծրագ րե րի գնա հա տում, սա կայն կազ մա կեր պու թյուն նե րի մե ծա մաս-

նու թյու նը՝ 60-70% -ը, երի տա սարդ նե րին ներգ րա վում է ծրագ րե րի գա ղա փար նե րի 

քննարկ ման, մշակ ման, իսկ 51% -ը՝ գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում: Են թադր վում է, որ 

խոս քը ոչ ֆոր մալ, չհա մա կարգ ված ներգ րավ ման մա սին է, և ծրագ րե րի մշակ ման, 

իրա կա նաց ման ու գնա հատ ման փու լե րում շա հա ռու նե րի մաս նակ ցու թյու նը կա նո նա-

վոր և պրո ֆե սիոնալ հիմ քե րի վրա դնե լու, ինչ պես նաև երի տա սարդ նե րի ավե լի լայն 

խմ բեր ներգ րա վե լու ու ակ տի վաց նե լու ուղ ղու թյամբ դեռևս շատ աշ խա տանք կա կա-

տա րե լու: 

11. Կազ մա կեր պու թյուն նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը՝ 80% -ը, նշել է, որ հա մա գոր-

ծակ ցում է այլ երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ: Սա կայն փոր ձա գետ-

նե րը գտ նում են, որ Հա յաս տա նի ԵՀԿ-նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը բա վա րար չէ: 

12. ԵՀԿ-նե րի կող մից իրենց գոր ծու նեու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տա րած ման՝ 

առա վել հա ճախ օգ տա գործ վող գոր ծիք նե րը սո ցիալա կան ցան ցերն են ու տպա գիր 

նյու թե րը, իսկ տե ղե կատ վու թյան տա րած ման ու ղի նե րը՝ էլեկտ րո նային մի ջոց նե րը և 

լրատ վա մի ջոց նե րը: Ընդ որում՝ լրատ վա մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծումն առա վել տա րած-

ված է մար զային, իսկ էլեկտ րո նային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը՝ եր ևա նյան կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի շր ջա նում: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մոտ մեկ եր րորդն իրենց աշ խա-

տան քի վե րա բե րյալ տե ղե կաց նում են նաև մի ջո ցա ռում նե րի և ան հա տա կան հան դի-

պում նե րի ըն թաց քում: Իրենց վեբ կայքն ու նի մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րի 18, 

իսկ Եր ևա նում հիմն ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ 39 տո կո սը: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

միայն 5%-ն է օգ տա գոր ծում տա րե կան հաշ վետ վու թյուն նե րը՝ որ պես հաշ վետ վո ղա կա-

նու թյան գոր ծիք:

13.  Կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից նշ ված առաջ նային խն դիր նե րի շար քում ֆի նան-

սա կան խն դիր ներն են. ընդ որում՝ այս պա տաս խա նը որ ևէ նշա նա կա լի կապ չու նի 

կազ մա կեր պու թյան ֆի նան սա կան ներ կա վի ճա կի հետ: Ֆի նան սա կա նին զու գա հեռ՝ 

ԵՀԿ-նե րը նշում են նյու թա կան ռե սուրս նե րի, նյու թա տեխ նի կա կան բա զայի, տեխ նի-

կա կան մի ջոց նե րի պա կա սին առնչ վող խն դիր նե րը: Բազ մա թիվ կազ մա կեր պու թյուն-

ներ գրա սե նյա կային տա րած քի հետ կապ ված խն դիր ու նեն: Հնա րա վոր աջակ ցու թյան 
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վե րա բե րյալ հար ցին ի պա տաս խան՝ 15 կազ մա կեր պու թյուն նշել է խորհր դատ վա կան 

աջակ ցու թյան, մաս նա գի տա կան զար գաց ման և վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի 

կա րի քը, մինչ դեռ կազ մա կեր պու թյուն նե րի գե րակշ ռող մա սը ֆի նան սա կան աջակ ցու-

թյան, նյու թա կան ռե սուրս նե րի, գրա սե նյա կով ապա հով վե լու ցան կու թյուն է ար տա հայ-

տել: Փոր ձա գետ նե րը հա վե լում են, որ ԵՀԿ-նե րը կա րիք ու նեն օտար լեզ վի, ծրագ րե րի 

մշակ ման ու կա ռա վար ման հմ տու թյուն նե րի ու սու ցան ման: Ըստ փոր ձա գետ նե րի՝ հա-

յաս տա նյան ԵՀԿ-նե րը լիար ժեք չեն կա րո ղա նում գնա հա տել իրենց ռե սուրս ներն ու 

կա րիք նե րը և չա փից ավե լի շատ են շեշ տադ րում ֆի նան սա կան աջակ ցու թյան կար ևո-

րու թյու նը՝ այ լընտ րան քային լու ծում ներ փնտ րե լու փո խա րեն:

14.  Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նը հա մա գոր ծակ ցում է տե ղա կան ինք նա-

կա ռա վար ման և պե տա կան մար մին նե րի՝ առա վել հա ճախ մարզ պե տա րան նե րի ու 

Սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյան հետ: Սա կայն այս դեպ քում 

էլ, ըստ փոր ձա գի տա կան կար ծիք նե րի և վեր լու ծու թյուն նե րի, առ կա հա մա գոր ծակ ցու-

թյու նը բա վա րար չէ թե՛ քա նա կա կան և թե՛ որա կա կան առում նե րով: Սպոր տի և երի-

տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյան հետ երբ ևէ հա մա գոր ծակ ցել է հարց ված 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի 40% -ը, որոնց 40% -ը ֆի նան սա վո րում է ստա ցել նա խա րա րու-

թյու նից՝ ծրա գիր իրա կա նաց նե լու հա մար:

15.  Հարց մա նը մաս նակ ցած ԵՀԿ-նե րի միայն 21% -ը կամ 76 կազ մա կեր պու թյուն է ծա նոթ 

ՀՀ երի տա սար դա կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 2013-2017թթ. ռազ մա վա րու-

թյա նը: Ռազ մա վա րու թյա նը ծա նոթ հարց ված նե րի 60% -ը լիովին կամ մա սամբ հա մա-

ձայն է այն դրույ թի հետ, որ ռազ մա վա րու թյունն ար տա ցո լում է երի տա սար դու թյան 

ար դիական խն դիր նե րը, 54% -ը հա մա ձայն է, որ այն ընդ գր կում է երի տա սարդ նե րի 

բո լոր խմ բե րի կա րիք նե րը, 57% -ը ռազ մա վա րու թյունն իրա տե սա կան է հա մա րում, իսկ 

46% -ը գտ նում է, որ մշակ ման գոր ծըն թա ցը մաս նակ ցային էր, և հնա րա վո րինս հաշ վի 

են առն ված բո լոր կար ծիք նե րը: Գոր ծըն թա ցի մաս նակ ցային լի նե լու վե րա բե րյալ ան-

հա մա ձայ նու թյուն ար տա հայ տող նե րը հիմ նա կա նում այն կազ մա կեր պու թյուն ներն են, 

որոնք ծա նոթ են ռազ մա վա րու թյա նը, սա կայն չեն մաս նակ ցել դրա քն նարկ ման գործ-

ըն թա ցին: Քա ղա քա կա նու թյա նը տե ղյակ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 37% -ը մաս նակ ցել է 

ռազ մա վա րու թյան մշակ ման և/ կամ իրա կա նաց ման գոր ծըն թա ցին՝ մեծ մա սը քն նար-

կում նե րին ներգ րավ վե լու մի ջո ցով: 

16. Ըստ խո րին և փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րի՝ ռազ մա վա րու-

թյու նը մեծ առա ջըն թաց է երի տա սարդ նե րի կա րիք նե րի ար տա ցոլ ման, փաս տա ցի 

տվյալ նե րի վրա հիմն վե լու, քն նար կում նե րի ծա վա լի առու մով: Միաժա մա նակ ռազ մա-

վա րու թյան հիմ նա կան խն դիրն է հա մար վում սահ ման ված խն դիր նե րի չա փե լիու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը, որը հան գեց նում է դրա իրա տե սա կա նու թյան և կի րա ռե լիու թյան 

պա կա սին: Առանձ նա հա տուկ կար ևո րու թյուն է տր վում տե ղե կատ վու թյան հա վա քա-

գր ման, տա րած ման ու հա մա կարգ ման խնդ րին, որի լու ծու մը հնա րա վո րու թյուն կտար 

ավե լի ար դյու նա վետ ձևով հետ ևե լու ռազ մա վա րու թյան իրա կա նաց ման գոր ծըն թա ցին 

ու առ կա բա ցե րին, ինչ պես նաև կօգ ներ հա մա տե ղել ռազ մա վա րա կան խն դիր նե րի 

ուղ ղու թյամբ աշ խա տող կազ մա կեր պու թյուն նե րի ջան քե րը:
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17.  Հարց ման պա հին Երի տա սար դա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի ինս տի տու տի մա սին 

լսել էր ԵՀԿ-նե րի մոտ 30% -ը, սա կայն գրե թե բո լորն ան հրա ժեշտ են հա մա րել երի տա-

սար դու թյան վե րա բե րյալ ու սում նա սի րու թյուն նե րի իրա կա նա ցու մը: Ու սում նա սի րու-

թյան են թա կա թե մա նե րի շար քում ամե նից հա ճախ նշ վել են աշ խա տան քի և զբաղ-

վա ծու թյան, կր թու թյան ու մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման, առողջ ապ րե լա կեր պի, 

ար տա գաղ թի և հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սար դու թյան խն դիր նե րը:
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ՄԱՍԲ. 
Սպորտիևերիտասարդությանհարցերի
նախարարությանդրամաշնորհային 
համակարգը

 Զե կույ ցի երկ րորդ մա սում կանդ րա դառ նանք cragrer.am առ ցանց դրա մաշ նոր հային հա մա-

կար գով ֆի նան սա վոր ված ծրագ րե րի բնու թագ րե րին, մաս նա վո րա պես հե տա զո տու թյան մեջ 

ընդ գրկ ված ծրագ րե րի ար դյունք նե րին և առանձ նա հատ կու թյուն նե րին, ինչ պես նաև առ ցանց 

հա մա կար գի, այդ թվում՝ ֆի նան սա վոր ված ծրագ րե րի ըն թա ցիկ մո նի թո րին գի և ար դյու նա վե-

տու թյան գնա հատ ման մե խա նիզմ նե րի վե րա բե րյալ փոր ձա գետ նե րի ու հա մա կար գի ֆի նան-

սա վոր մամբ ծրա գիր իրա կա նաց րած կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կար ծիք-

նե րին: 

Առ ցանց հա մա կար գը ստեղծ վել է ՀՀ վար չա պե տին առըն թեր ազ գային երի տա սար դա կան քա-

ղա քա կա նու թյան խորհր դի որոշ մամբ և 2010թ. հու լի սի 1-ից օգ տա գործ վում է ՀՀ սպոր տի և 

երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյան կող մից՝ ՀՀ պե տա կան բյու ջեի երի տա սար դա-

կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյանն ուղղ ված ծրագ րե րի ու մի ջո ցա ռում նե րի ֆի նան սա վոր-

ման տո ղով հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին դրա մաշ նորհ ներ տրա մադ րե լու նպա-

տա կով: 
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Առ ցանց հա մա կար գը կար գա վոր վում է ՀՀ վար չա պե տին առըն թեր ազ գային երի տա սար դա-

կան քա ղա քա կա նու թյան խորհր դի նիս տե րի որո շում նե րով, հա մա կար գի հաս տատ ման վե-

րա բե րյալ առա ջին որոշ մա նը կից «Առ ցանց հա մա կար գով ներ կա յաց ված դրա մաշ նոր հային 

ծրագ րե րի փոր ձա գի տա կան քն նու թյան ու ղե ցույ ցով», իսկ սկ սած 2014 թ-ի ց՝ նաև ՀՀ սպոր տի 

և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյան կող մից երի տա սար դա կան հա սա րա կա կան 

կազ մա կեր պու թյուն նե րին դրա մաշ նորհ նե րի տրա մադր ման կար գով: 

Առ ցանց հա մա կար գի մի ջո ցով ներ կա յաց ված ծրագ րային առա ջարկ ներն առ ցանց գոր ծիք-

նե րի օգ նու թյամբ գնա հատ վում են հա մա կար գում գրանց ված փոր ձա գետ նե րի կող մից: Հա-

մա կար գում որ պես փոր ձա գետ գրանց վե լու հա մար կա րող են դի մել ՀՀ այն քա ղա քա ցի նե-

րը, ով քեր ու նեն ծրագ րե րի մշակ ման և իրա կա նաց ման բա վա կա նա չափ փորձ, ինչ պես նաև 

բա վա րար փոր ձա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյուն հա մա կար գով նա խա տես ված ծրագ րային 

ոլորտ նե րում: Յու րա քան չյուր ծրա գիր ան կախ փոր ձա գի տա կան քն նու թյան է են թարկ վում 

առն վազն 4 փոր ձա գե տի կող մից. նրան ցից մե կը պե տա կան ոլոր տի ներ կա յա ցու ցիչ է, երե-

քը՝ հա սա րա կա կան: Փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րը ստա նա լուց հե տո հա մա կար գող 

աշ խա տան քային խում բը կազ մում է տվյալ մր ցույ թին մաս նակ ցող դրա մաշ նոր հային ծրագ-

րե րի գնա հատ ման ամ փոփ ար ձա նագ րու թյուն: Փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի բա լե-

րի գու մար ման պարզ հաշ վար կով հաս տատ վում է «հաղ թած» ծրագ րե րի ցան կը` ըստ տվյալ 

եռամ սյա կի հա մար առ կա ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի չա փե րի39: 2014թ. մայի սի դրու թյամբ հա-

մա կար գում գրանց ված են եղել 65 փոր ձա գետ ներ: 

Կախ ված ծրագ րի բնույ թից՝ ծրագ րե րը դա սա կարգ վում են չորս տի պի:

« Հան դի պում» տի պի ծրա գի րը որ ևէ մի ջո ցառ ման կամ մի ջո ցա ռում նե րի շար քի կազ մա կեր-

պումն է և դի տարկ վում է որ պես երի տա սար դա կան ոլոր տում իրա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե րի 

հիմ նա կան տե սակ: Այն նե րա ռում է ու սու ցո ղա կան դա սըն թաց ներ, սե մի նար ներ, կլոր սե ղան-

ներ, կոն ֆե րանս ներ, հա մա ժո ղով ներ, փոր ձա գի տա կան և աշ խա տան քային հան դի պում ներ, 

փա ռա տո ներ, ճամ բար ներ, բա նա կում ներ և այլն: 

«Հան դի պու մից զատ» տի պի ծրագ րե րի առանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ ծրագ րի հիմ նա կան 

մի ջո ցա ռումն իրա գոր ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ չէ հա մա պա տաս խան պայ ման նե րին բա վա-

րա րող ֆի զի կա կան տա րածք: Այս ծրագ րե րը նե րա ռում են լայն ու սում նա սի րու թյուն ներ, ճա-

նա չո ղա կան այ ցեր, հրա պա րա կում ներ, երի տա սար դա կան խորհր դատ վու թյան մա տուց ման 

և տե ղե կատ վու թյան տա րած ման գոր ծո ղու թյուն ներ (տե ղե կատ վա կան թեր թիկ ներ, ին տեր նե-

տային կայ քեր, քա րոզ չու թյուն, ցու ցադ րա կան նյու թեր և այլն), կա մա վո րա կան աշ խա տանք, 

ցու ցա հան դես ներ, ցան ցային աշ խա տանք և այլն:

«Ուղ ևո րու թյան դրա մաշ նորհ» տի պի ծրագ րե րի նպա տակն է ֆի նան սա պես աջակ ցել ան հա-

տին կամ ան հատ նե րի որո շա կի խմ բին, որ պես զի նրանք կա րո ղա նան մաս նակ ցել հիմ նա կան 

բնա կու թյան վայ րից դուրս կազ մա կերպ վող մի ջո ցա ռում նե րին: Սկ սած 2014թ. ֆի նան սա վոր-

ման այս տիպն այլևս հա մա կար գով չի նա խա տես վում:

39 ՀՀ վարչապետին առընթեր ազգային երիտասարդական քաղաքականության խորհրդի 27 հոկտեմբերի 
2010թ. նիստի N 1 որոշման հավելված առցանց համակարգով ներկայացված ծրագրերի փորձագիտական 
գնահատման ուղեցույց /http://www.gov.am/u_files/file/eritasard-xorh/Ughetsuyts_on-line_grants.pdf/:
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« Հա մա ֆի նան սա վո րում» տար բե րա կը նա խա տե սում է, որ նա խա ձեռ նու թյունն ու նի հիմ նա-

կան ֆի նան սա վո րող կողմ, սա կայն ծրագ րի բյու ջեն ամ բող ջո վին ապա հո վե լու հա մար պե տու-

թյու նից ակն կալ վում են լրա ցու ցիչ մի ջոց ներ: 

Այս ամե նից զատ՝ ծրագ րե րը տա րան ջատ վում են ըստ ֆի նան սա վոր ման ծա վա լի: Մեկ նար-

կային ծրագ րե րը նա խա տես ված են նախ կի նում պե տա կան բյու ջեից դրա մաշ նորհ չս տա ցած 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար, և կա րող են ստա նալ մինչև 500 000 դրա մի չա փով ֆի նան-

սա վո րում: Հիմ նա կան ծրագ րե րը նախ կի նում պե տա կան բյու ջեից ծրագ րեր ստա նա լու և արդ-

յու նա վետ կա ռա վա րե լու փորձ ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար են. դրանք կա րող են 

ար ժե նալ 500 000 դրա մից մինչև 2 մի լիոն դրամ: «Ուղ ևո րու թյան դրա մաշ նորհ» և «Հա մա ֆի-

նան սա վո րում» տի պի ծրագ րե րի հա մար նշ ված նվա զա գույն գու մա րի շե մը կա րող է չգոր ծել: 

Լի նում են նաև հա տուկ (2014թ. սկ սած՝ նպա տա կային) ծրագ րեր, որ տեղ թե ման առա ջարկ-

վում է պե տու թյան կող մից, իսկ շե մը սահ ման ված է մինչև 3,5 մի լիոն դրամ: Նախ կի նում պե-

տա կան բյու ջեից ծրագ րեր ստա նա լու և ար դյու նա վետ կա ռա վա րե լու, ինչ պես նաև մե ծա ծա-

վալ ծրագ րեր իրա կա նաց նե լու փորձ ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար այս ծրագ րե րի 

ֆի նան սա վո րու մը կա րող է կազ մել 2 մի լիոն դրա մից մինչև 15 մի լիոն դրամ: 

2.1Դրամաշնորհայինծրագրերիբնութագիրը

Ծրագրայինոլորտները,տևողություննուծածկույթը

 Հե տա զո տու թյան ու շադ րու թյան կենտ րո նում են 2012-2013թթ. առ ցանց հա մա կար գով ֆի նան-

սա վոր ված ծրագ րե րը: Ըստ cragrer.am կայ քում տե ղադր ված տե ղե կատ վու թյան՝ նշ ված ժա-

մա նա կաշր ջա նի հա մար սահ ման վել են դրա մաշ նոր հային ծրագ րե րի հետ ևյալ առաջ նայ նու-

թյուն նե րը, որոնց պետք է տրա մադր վեն դրա մաշ նոր հային մի ջոց նե րի առն վազն 60% -ը 40.

i.  Քա ղա քա կան, տն տե սա կան, մշա կու թային կյան քին երի տա սարդ նե րի մաս նակ ցու թյան 

գոր ծըն թաց նե րի խթա նում, 

ii. Ե րի տա սարդ նե րի սո ցիալ-տն տե սա կան և զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր ներ, 

iii. Ե րի տա սարդ նե րի շր ջա նում առողջ ապ րե լա կեր պի խթա նում, 

iv. Ե րի տա սարդ նե րի հոգ ևոր-մ շա կու թային ար ժեք նե րի զար գա ցում և ռազ մա հայ րե նա սի-

րա կան դաս տիարա կու թյուն,

v. Կր թու թյան շա րու նա կա կա նու թյուն և ոչ ֆոր մալ կր թու թյան ճա նա չե լիու թյուն: 

Այս առաջ նայ նու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նում են նա խորդ մա սում քն նարկ ված՝ 2013-2017 

թվա կան նե րի երի տա սար դա կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան ռազ մա վա րու թյան գե րա կա-

յու թյուն նե րին: 

40 ՍԵՀՆ առցանց դրամաշնորհային համակարգ, «Դրամաշնորհային ծրագրերի առաջնայնություններ», 
http://cragrer.am/node/96
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Անդ րա դառ նանք 2012-2013թթ. ֆի նան սա վոր ված ծրագ րե րի նկա րագ րին: 

Նշ ված ժա մա նա կաշր ջա նում ֆի նան սա վոր վել է 86 ծրա գիր՝ 46 ծրա գիր 2012թ. և 40 ծրա գիր 

2013թ.: Ծրագ րե րի թվում գե րակշ ռում են «Հան դի պում» տի պի ծրագ րե րը, որոնք կազ մում են 

նշ ված ըն թաց քում ֆի նան սա վոր ված ծրագ րե րի կե սը: Ծրագ րե րի մեկ եր րոր դը «Հան դի պու մից 

զատ» տի պի ծրագ րեր են, 13 ծրա գիր հա մա ֆի նան սա վոր վող է, և միայն մեկ ծրա գիր է ներ կա-

յաց նում ուղ ևո րու թյան դրա մաշ նոր հը: 

Ծ րա գիր իրա կա նաց րած կազ մա կեր պու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նը տե ղա կայ ված է Երևա -

նում: Ըստ կազ մա կեր պու թյան տե ղա կայ ման՝ ծրագ րե րի բաշխ ման աղյու սա կը բեր ված է 

ստորև: 

 40.Ծրագրերիրականացրածկազմակերպություններիտեղակայումը

Բնակավայր Քանակ Տոկոս

Եր ևան 52 60.5

Գյում րի 9 10.5

Գա վառ 5 5.8

Վա նա ձոր 5 5.8

Չա րեն ցա վան 3 3.5

Ա բո վյան 2 2.3

Գո րիս 2 2.3

Ար մա վիր 1 1.2

Ար տա շատ 1 1.2

Բերդ 1 1.2

Ե ղեգ նա ձոր 1 1.2

Եղ վարդ 1 1.2

Կա պան 1 1.2

Հ րազ դան 1 1.2

Ս ևան 1 1.2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 86 100.0

Ծ րագ րե րի տևո ղու թյու նը տա տան վում է մի քա նի օրից մինչև առա վե լա գույ նը 7 ամիս: Ծրագ-

րային մր ցույթ նե րը հայ տա րար վել են յուրաքանչյուր եռամ սյակ, ընդ որում՝ ծրագ րի սկիզ բը, 

որ պես կա նոն, պետք է նա խա տես վեր ոչ շուտ, քան մր ցույ թի վերջ նա ժամ կե տից 65 օր հե տո 

(նախ կի նում՝ 45), իսկ ավար տը՝ ոչ ուշ, քան տվյալ տար վա դեկ տեմ բե րի 15 -ը: Հետ ևա պես եր-

րորդ և չոր րորդ եռամ սյա կի մր ցույթ նե րին մաս նա կից ծրագ րե րը չէին էլ կա րող 4 ամ սից ավե լի 

եր կար տևել:



76 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԶԵԿՈՒՅՑ

 41.Ծրագրերիտևողությունը

Տևողություն Քանակ Տոկոս

մինչև 1 ամիս 23 26.7

1,5-2 ամիս 28 32.6

2,5-3 ամիս 11 12.8

3,5-4 ամիս 15 17.4

5-7 ամիս 9 10.5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 86 100.0

Ծ րագ րի ֆի նան սա վոր ման ծա վա լը, ինչ պես նշե ցինք, կախ ված է նրա նից, թե արդյոք կազ մա-

կեր պու թյու նը նախ կի նում այդ հա մա կար գով դրա մաշ նորհ ստա ցել է, թե՝ ոչ: Ստա ցած ֆի նան-

սա վո րու մը տա տան վում է 250000 դրա մից մինչև 3123468 դրա մ, իսկ մի ջին բյու ջեն 1230860 

դրամ է: Ծրագ րե րի մե ծա մաս նու թյու նը ստա ցել է կա՛մ մինչև 500 հա զար դրամ (նե ր ա ռ յալ), 

կա՛մ էլ 1,5-2 մլն դրամ ֆի նան սա վո րում: 

 42.Ծրագրերիֆինանսավորմանծավալը

Ֆինանսավորմանծավալ Քանակ Տոկոս

Մինչև 500 հզր 32 37.2

500 հզր - 1 մլն 7 8.1

1-1.5 մլն 9 10.5

1.5-2 մլն 36 41.9

2 մլն -ից ավե լի 2 2.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 86 100.0

Ծ րագ րե րի ընդ հա նուր նկա րագ րե րի մեջ ծրագ րային ոլորտ նե րը՝ որ պես այդ պի սին, առանձ-

նաց ված չեն: Ըստ ծրագ րե րի նպա տա կի նկա րագ րի՝ իրա կա նաց րել ենք հետ ևյալ ոլոր տային 

բա ժա նու մը՝ հիմք ըն դու նե լով ՀՀ երի տա սար դա կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան ռազ մա-

վա րու թյան առաջ նա հեր թու թյուն նե րը: Ար դյուն քում ստաց վել է ստորև բեր ված պատ կե րը: 
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 43.Ծրագրերիոլորտը(մինչև3ոլորտ՝յուրաքանչյուրծրագրիհամար)

Ոլորտ Քանակ Տոկոս

Մաս նակ ցու թյան խթա նում 20 23.3%

Հոգ ևոր-մ շա կու թային ար ժեք ներ 15 17.4%

Զ բաղ վա ծու թյուն և սոց.-տնտ. խն դիր ներ 12 14.0%

Ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տիարա կու թյուն 11 12.8%

Մե դիա տեխ նո լո գիաներ 11 12.8%

Միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյուն 9 10.5%

Ս պորտ և առողջ ապ րե լա կերպ 8 9.3%

Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող մարդ կանց իրա վունք ներ 7 8.1%

Կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա րո ղու թյուն ների զարգացում 6 7.0%

Ար ցա խյան հիմ նա հարց 6 7.0%

Ոչ ֆոր մալ կր թու թյուն 5 5.8%

Հա մայն քի զար գա ցում 3 3.5%

Բ նա պահ պա նու թյուն 2 2.3%

Այլ 4 4.7%

Ծ րագ րային ոլորտ նե րում առա վել հա ճախ հան դի պում ենք ռազ մա վա րու թյան եր րորդ ուղ-

ղու թյա նը՝ ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տիարա կու թյան և հոգ ևոր-մ շա կու թային ար ժեք ներ. 

աղյու սա կում այս եր կու ոլորտ ներն առանձ նաց ված են: Շատ են ծրագ րե րը նաև երի տա սարդ նե-

րի մաս նակ ցու թյան ուղ ղու թյամբ, ին չը ռազ մա վա րու թյան առաջ նա հեր թու թյուն նե րի մեջ նշված 

է առա ջի նը: Ռազ մա վա րու թյան ուղ ղու թյուն ներն ար տա ցո լող հա ջորդ ամե նա հա ճախ հան դի-

պող ծրագ րային ոլոր տը զբաղ վա ծու թյան և սո ցիալ-տն տե սա կան զար գաց ման ոլորտն է:

Բա ցի ռազ մա վա րու թյան ան մի ջա կան առաջ նա հեր թու թյուն նե րից՝ բազ մա թիվ ծրագ րեր կան 

նաև միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան վե րա բե րյալ, որոնք առնչ վում են երի տա սարդ նե-

րի մաս նակ ցու թյան ոլոր տին: Մի շարք ծրագ րեր վե րա բե րում են Ար ցա խյան հիմ նախնդ րի 

իրա զեկ մանն ու այդ թե մայով երի տա սարդ նե րի գի տե լիք նե րի ու բա նա վի ճե լու հմ տու թյուն-

նե րի զար գաց մա նը. դրանք կա րե լի է դա սել ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տիարա կու թյան 

ոլոր տին: Այ նուա մե նայ նիվ, նպա տա կա հար մար գտանք նշ ված թե մա ներն առանձ նաց նել այդ 

ոլորտ նե րից, քա նի որ դրանք նշ ված գե րա կա յու թյուն նե րի մաս նա վոր դեպ քեր են և ծրագ րե րի 

քա նա կով հա մե մա տա բար մեծ թիվ են ներ կա յաց նում:

Ն շենք նաև, որ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան և մե դիա տեխ նո լո գիանե րի օգ տա գոր ծու մը տեղ է գտել 

բազ մա թիվ ծրագ րե րում, սա կայն այդ ոլորտ նե րի ներ քո աղյու սա կում նշ ված թի վը վե րա բե-

րում է միայն այն ծրագ րե րին, որոնք ան մի ջա կա նո րեն ոչ ֆոր մալ կր թու թյան կամ մե դիա տեխ-

նո լո գիանե րի վրա են կենտ րո նա նում: Ոչ ֆոր մալ կր թու թյան ոլոր տի հետ են առնչ վում նաև 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մանն ուղղ ված ծրագ րե րը, որոնք ևս 

առանձ նաց վել են՝ ծրագ րե րի վե րա բե րյալ ավե լի լիար ժեք պատ կե րա ցում ստա նա լու հա մար:
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Ծ րագ րե րի մեծ մասն ընդ գր կում է Հա յաս տա նում բնակ վող երի տա սարդ նե րին, ընդ որում՝ որոշ 

ծրագ րեր՝ կոնկ րետ մար զի կամ հա մայն քի երի տա սարդ նե րին, իսկ ծրագ րե րից մե կում շա հա-

ռու խում բը հա յաս տա նաբ նակ սի րիահայ երի տա սարդ ներն են: Բա ցի դրա նից՝ կան ծրագ րեր, 

որոն ցում ընդ գրկ վում են նաև ԼՂՀ երի տա սարդ նե րը (6 ծրա գիր), ինչ պես նաև Վրաս տա նի 

ու մաս նա վո րա պես Ջա վախ քի հայ երի տա սար դու թյու նը (3 ծրա գիր): Հա մա ֆի նան սա վոր վող 

ծրագ րե րից 3-ն ընդ գր կում են Սփյուռ քի հայ երի տա սարդ նե րին, իսկ 4-ը՝ տար բեր երկր նե րի 

այ լազ գի երի տա սարդ նե րին:

 Հե տա զո տու թյան ընտ րան քում նե րառ վել են 16 դրա մաշ նոր հային ծրագ րեր, որոնք ներ կա յաց-

նում են տար բեր քա ղաք նե րի, տի պե րի, ֆի նան սա վոր ման չա փի և ոլորտ նե րի ծրագ րեր՝ հնա-

րա վո րինս հա մա մաս նա կան եղա նա կով, տի պա բա նու թյան սկզ բուն քով41: Հե տա զո տու թյան 

մեջ ընդ գրկ ված ծրագ րե րի բնու թա գի րը ներ կա յաց ված է ստորև բեր ված աղյու սա կում: 

 44.Հետազոտությանմեջներառվածծրագրերը

Անվանում Կազմակերպություն Տեղակա-

յում

Ոլորտ Եռամ-

սյակ

Ֆին.չափ Տևողութ.

« Հան դի պում»

« Հան րային հա ղոր-

դակց ման հմ տու թյուն-

նե րի զար գա ցում»

«Ին սայթ» երի տա սարդ 

հո գե բան նե րի ասո-

ցիացիա ՀԿ

Եր ևան զ բաղ վա ծութ. 

և սոց.-տնտ. 

խն դիր ներ

2013/1 306500 1 ամիս

«Ե րի տա սար դու թյան 

ձայ նը-3»

«Եվ րո պա կան ին տեգ-

րա ցիա» ՀԿ

Եր ևան մաս նակ ցու-

թյուն

2013/3 1549000 2 ամիս

« Հա յա պահ պա նու թյու-

նը՝ որ պես երկ րի կա յուն 

զար գաց ման հիմ նա-

սյուն»

« Հա նուն կա յուն մարդ-

կային զար գաց ման» ՀԿ

Եր ևան ռազ մա հայ րե-

նա սի րա կան

2012/4 500000 1 ամիս

«Ա ռողջ ան հատ՝ առողջ 

հա սա րա կու թյուն»

«Գ ևոր գյան մար տար-

վեստ նե րի դպ րոց» ՀԿ

Եր ևան ա ռողջ ապ րե-

լա կերպ

2012/4 500000 1,5 ամիս

«Ինձ էլ գրիչ տվե՛ք» « Զար թոնք-89» ՀԿ Եր ևան մե դիա տեխ նո-

լո գիաներ

2012/4 1999500 4 ամիս

«Յոթ քայլ ինք նաօ ժան-

դակ ման ճա նա պար-

հին»

«Ա. Դ. Սա խա րո վի ան-

վան մար դու իրա վունք-

նե րի պաշտ պա նու թյան 

հայ կա կան կենտ րոն» 

ՀԿ

Գա վառ մաս նակ ցու-

թյուն

2013/1 500000 2 ամիս

« Մի նա սի գույ նե րով» 

խո րա գի րը կրող երի-

տա սարդ նկա րիչ նե րի 

մի ջազ գային 2-րդ պլե-

ներ

«Ար վես տը հա նուն խա-

ղա ղու թյան» ՀԿ

Գյում րի միջմ շա կութ.

հա ղոր դակ ցու-

թյուն

2013/3 1965000 2 ամիս

41 Ընտրանքի չափանիշների ավելի մանրամասն նկարագիրը տե՛ս մեթոդաբանության բաժնում:
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« Հան դի պու մից զատ»

« Ճա նա չի՛ր ազ գիդ հե-

րոս նե րին»

« Հա մա հայ կա կան երի-

տա սար դա կան շար-

ժում» ՀԿ

Եր ևան ռազ մա հայ րե-

նա սի րա կան 

դաս տիարա-

կու թյուն

2013/2 489600 1 ամիս

Հոդ ված 30 «« Հայ կա կան ճամ բար» 

լեզ վի և առա գաս տա-

նա վի դպ րոց» ԲՀԿ

 Եր ևան ա ռողջ ապ րե-

լա կերպ

2013/3 1944000 4 ամիս

«Ե րի տա սար դա կան 

տե ղե կատ վու թյու նը 

երի տա սարդ նե րի մի-

ջո ցով»

«Ե րի տա սար դա կան 

ալիք» ՀԿ

Վա նա ձոր մե դիա տեխ նո-

լո գի ա

2013/2 1996100 4 ամիս

Ազ գային պա րի  

վե րած նունդ

Գա վա ռի առա ջա դեմ 

բնա գետ նե րի միավո-

րում

Գա վառ հոգ ևոր-մ շա-

կու թային ար-

ժեք ներ 

2012/3 2000000 5 ամիս

Հա մայն քային երի տա-

սարդ նե րի զար գաց ման 

ծրա գիր

«Ե րաշ խիք» քա ղա քա-

ցիական հա սա րա կու-

թյան կենտ րոն

Գյում րի մաս նակ ցու-

թյուն

2012/3 747500 4 ամիս

Ա ջակ ցու թյուն երի տա-

սարդ նե րի զբաղ վա ծու-

թյա նը

«Ե րի տա սար դա կան հա-

յացք» ՀԿ

Ար տա-

շատ

զ բաղ վա ծութ. 

և սոց.-տնտ. 

խն դիր ներ

2013/3 499500 2 ամիս

« Սահ մա նա փակ կա րո-

ղու թյուն նե րով երե խա-

նե րի աջակ ցու թյուն»

Չա րեն ցա վա նի «Ռե-

սուրս կենտ րոն» բա րե-

գոր ծա կան ՀԿ 

Չա րեն-

ցա վան 

զ բաղ վա ծութ. 

և սոց.-տնտ. 

խն դիր ներ

2012/4 498500 2 ամիս

  Հա մա ֆի նան սա վո րում

«Ե րի տա սար դա կան 

կազ մա կեր պու թյուն նե-

րի դե րը տե ղե կատ վա-

կան հա սա րա կու թյու-

նում»

« Հա մաշ խար հային հայ-

կա կան երի տա սար դա-

կան ոս տայն» մի ջազ-

գային ՀԿ

Եր ևան մե դիա տեխ նո-

լո գի ա

2013/1 1999200 3,5 ամիս

« Փոր ձենք և սո վո րենք 

միասին»

« Հայ առա ջա դեմ երի-

տա սար դու թյուն» 

Եր ևան միջմ շա կութ.

հա ղոր դակ ցու-

թյուն

2013/1 497500 2 ամիս

Հա ջորդ բա ժին նե րում կանդ րա դառ նանք այս ծրագ րե րի ղե կա վար նե րից և շա հա ռու նե րից 

ստա ցած տե ղե կատ վու թյան հի ման վրա ար ված բա ցա հայ տում նե րին՝ ըստ հե տա զո տու թյան 

նա խանշ ված խն դիր նե րի:



80 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԶԵԿՈՒՅՑ

Ծրագրերիմշակմանգործընթացը,շահառուներիընդգրկումը

Ըստ խո րին հար ցազ րույց նե րի և ֆո կուս խմ բային քն նար կում նե րի տվյալ նե րի՝ ծրագ րե րի մե-

ծա մաս նու թյու նը մշակ վել է ան դամ նե րի և շա հա ռու նե րի հետ քն նար կում նե րի հի ման վրա: 

Շատ ծրագ րեր մշակ վել են որ պես նա խորդ ծրագ րե րի կամ մի ջո ցա ռում նե րի շա րու նա կու թյուն՝ 

թե՛ շա հա ռու նե րի, թե՛ կազ մա կեր պիչ նե րի կող մից շա րու նա կե լիու թյան կա րի քը գի տակ ցե լու 

ար դյուն քում: Այս պես՝ «Ինձ էլ գրիչ տվե՛ք» ծրագ րի գա ղա փա րը ծա գել է իրա կա նաց նող կազ-

մա կեր պու թյան նա խորդ՝ «Ե րի տա սար դա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ առ ցանց ակում բում» 

ծրագ րի մաս նա կից նե րից, որոն ցից կազմ ված խումբն էլ հենց մշա կել է ծրագ րի առա ջար կը. 

«ՀԿ ի ղե կա վա րը բո լոր մաս նա կից նե րին և հաղ թող նե րին հրա վի րել է քն նարկ ման, թե ինչ պես 

կա րե լի է հե տա գա աշ խա տանք նե րը շա րու նա կել... Այս ծրա գի րը ծն վել է այդ քն նար կում նե րի 

ար դյուն քում: Ծրա գի րը գրել ենք շուրջ 10 հո գով, որը վերջ նա կան տես քի է բե րել, իհար կե, 

ծրագ րի ղե կա վա րը» (ֆո կուս խմ բային քն նար կու մից): «Ա. Դ. Սա խա րո վի ան վան մար դու իրա-

վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հայ կա կան կենտ րո նը» մինչ գնա հատ վող ծրագ րի իրա կա նա-

ցումն իրա գոր ծել է ու սու ցա նող նե րի ու սու ցում, և հենց վե րա պատ րաստ ված ու սու ցա նող նե-

րի կող մից առաջ քաշ ված գի տե լիք նե րի բազ մարկ ման գա ղա փարն է հան գեց րել նոր ծրա գիր 

գրե լու մտ քին: «Ե րի տա սար դու թյան ձայ նը-3» ծրա գի րը, ինչ պես եր ևում է ան վա նու մից, ար-

դեն եր րորդ շա րու նա կա կան ծրա գիրն է եղել, որի ուղ ղու թյուն նե րը բխել են նա խորդ ծրագ րե րի 

ար դյունք նե րից: 

Այդ ամե նից զատ՝ կան նոր գա ղա փար կրող ծրագ րեր, որոն ցում ծրագ րային առա ջարկ նե րը 

ևս մշակ վել են ան դամ նե րի ու շա հա ռու նե րի հետ առան ձին քն նար կում նե րի ար դյուն քում: Ահա 

թե ինչ պես է ծրագ րի մշակ ման գոր ծըն թա ցը նկա րագ րում «Ճա նա չի՛ր ազ գիդ հե րոս նե րին» 

ծրագ րի ղե կա վա րը. «Պար բե րա բար կազ մա կեր պու թյու նում նիս տեր ենք անում, ու նենք նաև 

հանձ նա ժո ղով ներ, երի տա սարդ նե րը պար բե րա բար գա ղա փար ներ են առաջ քա շում, թե ինչ 

հե տաքր քիր ծրագ րեր կա րե լի է իրա կա նաց նել: Այս ծրա գի րը կազ մա կեր պու թյան ան դամ նե րի 

կող մից է առա ջարկ վել, հե տո աշ խա տան քային խումբ է ստեղծ վել, և մի քա նի հան դի պում նե րի 

ըն թաց քում ծրագ րի ընդ հա նուր կոն ցեպ ցիան մշա կել ենք և դի մել»: Մեկ այլ կազ մա կեր պու-

թյան դեպ քում ան դամ նե րի առա ջարկ նե րը նախ ար տա ցոլ վում են կազ մա կեր պու թյան ռազ մա-

վա րա կան նպա տակ նե րում, ին չի հի ման վրա էլ հե տա գա յում մշակ վում են տար բեր ծրագ րեր: 

Ու սում նա սիր վող ծրագ րե րից հին գի, այ սինքն՝ մեկ եր րոր դի դեպ քում կա րի քը քն նարկ վել է 

միայն կազ մա կեր պու թյան ներ սում՝ աշ խա տա կից նե րի ան հա տա կան փոր ձի վրա հիմն վե լով: 

Ծրագ րեր կան, որոնց նպա տա կը երի տա սարդ նե րի ակ տի վա ցումն էր, այդ թվում՝ հաշ ման դա-

մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րի, և երի տա սարդ նե րին ներգ րա վել են ար դեն ծրագ րային 

առա ջար կի հաս տա տու մից հե տո: Որոշ դեպ քե րում ծրագ րային գա ղա փար նե րի՝ շա հա ռու նե րի 

հետ քն նարկ ման պա կա սը ծրագ րի ոչ այն քան հա ջող իրա կա նաց ման պատ ճառ նե րից է եղել, 

և դա խոս տո վա նում են ծրագ րի ղե կա վար նե րը: Օրի նակ՝ «Ա ջակ ցու թյուն երի տա սարդ նե րի 

զբաղ վա ծու թյա նը» ծրա գի րը մշակ վել է առանց պո տեն ցիալ շա հա ռու նե րի հետ քն նարկ ման, 

ար դյուն քում շատ քիչ ան ձինք են դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցե լու ցան կու թյուն հայտ նել:

 Վեր ջա պես կան ծրագ րեր, որոն ցում կա րի քի բա ցա հայ տումն ար վել է առան ձին հե տա զո տու-

թյան մի ջո ցով. տասն հինգ ծրագ րե րից եր կու սի դեպ քում ար վել են հար ցում ներ, որոնց ար-

դյունք նե րի ամ փո փու մից հե տո սահ ման վել են հե տա գա քայ լե րը: 
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Այս պի սով՝ ծրագ րե րի մե ծա մաս նու թյու նը մշակ վել է հար ցում նե րի կամ շա հա ռու նե րի խմ բե րի 

հետ քն նար կում նե րի ար դյուն քում, թեև ոչ միշտ են շա հա ռու ներն ան մի ջա կա նո րեն ներգ րավ-

ված եղել ծրագ րային առա ջար կի մշակ ման գոր ծըն թա ցում, իսկ հինգ ծրագ րի դեպ քում ծրագ-

րի կա րի քը սահ ման վել, և ծրա գի րը մշակ վել է աշ խա տա կազ մի կող մից: 

Արդյունավետությանցուցանիշները

Ծ րագ րային առա ջար կում քա նա կա կան կամ որա կա կան ցու ցա նիշ ներ՝ որ պես այդ պի սին, չեն 

պա հանջ վել և հս տակ չեն առանձ նաց վել: Սա կայն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, կախ ված իրենց 

կա րո ղու թյուն նե րից և աշ խա տան քի ոճից, որոշ դեպ քե րում իրենց նա խա ձեռ նու թյամբ սահ մա-

նել են այդ ցու ցա նիշ նե րը: Օրի նակ՝ «Ա. Դ. Սա խա րո վի ան վան մար դու իրա վունք նե րի պաշտ-

պա նու թյան հայ կա կան կենտ րոնն» իր հաշ վետ վու թյու նը ներ կա յաց րել է աղյու սա կի տես քով՝ 

նե րա ռե լով բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րի քա նա կա կան և որա կա կան ցու ցա նիշ նե րը, ժամ կետ-

ներն ու պա տաս խա նա տու նե րին: Այ նուա մե նայ նիվ, նպա տակ նե րի ու խն դիր նե րի մա կար դա-

կով ինչ պես այդ, այն պես էլ մյուս կազ մա կեր պու թյուն նե րի ծրագ րե րում հս տակ ցու ցա նիշ ներ 

սահ ման ված չեն, այլ ավե լի հա ճախ ձևա կերպ ված են ընդ հա նուր հաս կա ցու թյուն նե րով: Նպա-

տակ նե րի ձևա կեր պու մը տա տան վում է վե րա ցա կա նից (օ րի նակ՝ «Բարձ րաց նել երի տա սարդ-

նե րի ռազ մա հայ րե նա սի րա կան ոգին») մինչև ավե լի կոնկ րետ մի ջոց ներ նե րա ռող ձևա կեր-

պում ներ (օ րի նակ՝ «Լո ռու մար զի գյու ղա կան և քա ղա քային հա մայնք նե րի երի տա սարդ նե րի 

մաս նակ ցու թյամբ նպաս տել երի տա սար դա կան տե ղե կատ վու թյան տա րած մա նը և հա մա գոր-

ծակ ցու թյան խթան մա նը` ժա մա նա կա կից մե դիա ռե սուրս նե րի օգ նու թյամբ»): Բա ցի դրա նից՝ 

հաշ վի առ նե լով, որ ծրագ րե րի տևո ղու թյունն առա վե լա գույ նը մի քա նի ամիս էր, իսկ ան մի ջա-

կան շա հա ռու նե րի քա նա կը (հատ կա պես «Հան դի պում» տի պի ծրագ րե րում) մի քա նի տասն-

յա կից չէր ան ցնում, սահ ման ված նպա տակ ներն ավե լի շատ ծա ռայել են որ պես ոչ թե ծրագ րի 

ավար տին իրա գոր ծե լի, այլ ավե լի շուտ որ պես ռազ մա վա րա կան նպա տակ կամ վերջ նան պա-

տակ, որին ուղղ ված է ծրա գի րը: Որ պես ծրագ րե րի ար դյու նա վե տու թյան ցու ցա նիշ հան դես են 

գա լիս մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցած երի տա սարդ նե րի քա նա կը, ստա ցած նյու թե րը, ձեռք 

բե րած գի տե լիք նե րը, հմ տու թյուն նե րը, հե տա գա նա խա ձեռ նու թյուն նե րը: 

Մաս նա կից նե րի քա նա կը, որ պես կա նոն, կազ մում է 10-50 հո գի՝ կախ ված ծրագ րից: «Հան դի-

պու մից զատ» տի պի որոշ ծրագ րե րում ընդ գրկ վել են նաև ավե լի մեծ քա նա կով երի տա սարդ-

ներ, քա նի որ այս դեպ քում մաս նա կից նե րի ընդ գր կու մը չի սահ մա նա փակ վում մեկ մի ջո ցառ-

մամբ: Բա ցի դրա նից՝ հա ճախ կա նաև առ ցանց հա ղոր դակ ցու թյան բա ղադ րիչ կամ (ի նչ պես 

«Ճա նա չի՛ր ազ գիդ հե րոս նե րին» ծրագ րի դեպ քում) ցու ցա հան դես, որ տեղ հա ճա խում են հա-

զա րա վոր ու սա նող ներ:

 Հա ջորդ սահ ման ված և չա փե լի ցու ցա նի շը ծրագ րի ըն թաց քում ստեղծ ված ար դյունք ներն են: 

Մե դիա ոլոր տի ծրագ րե րում որ պես այդ պի սիք նշ վում են վեբ կայ քը, բլո գե րը, առ ցանց խմ բե րը: 

Ծրագ րային ար դյունք նե րի շար քին կա րե լի է դա սել նաև «Ազ գային պա րի վե րած նունդ» ծրագ-

րի շր ջա նա կում սո վո րած պա րե րը. նա խա տես ված 10-12 պա րի փո խա րեն ծրագ րի շա հա ռու-

նե րը սո վո րե ցին 35-40 պար, իսկ կազ մա վոր ված պա րի խում բը մինչ օրս ելույթ ներ է ու նե նում 

տե ղա կան տար բեր մի ջո ցա ռում նե րին: Զբաղ վա ծու թյան ապա հով մանն ուղղ ված ծրագ րում 
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ար դյուն քի ցու ցա նիշ էր աշ խա տան քի ըն դուն ված երի տա սարդ նե րի թի վը. նա խա տես ված 5-6 

երի տա սար դից աշ խա տան քի էին ան ցել 2-ը: «Ե րի տա սար դու թյան ձայն-3» ծրագ րի կազ մա-

կեր պիչ նե րը որ պես ծրագ րի շո շա փե լի ար դյունք են նշում մաս նա կից նե րի զե կույց նե րը, որոնք 

նաև ծրագ րի ըն թաց քում յու րա քան չյուր մաս նակ ցի ցու ցա բե րած ակ տի վու թյու նը գնա հա տե-

լու հնա րա վո րու թյուն տվե ցին: Զե կույց նե րի մի մա սը ներ կա յաց վել է հե տա գա յում կազ մա-

կերպ ված հա մա ժո ղո վին: Որ պես հա րա կից ար դյունք՝ նշ վում է, որ մի քա նի երի տա սարդ ներ 

այդ ծրագ րի ըն թաց քում ձեռք բե րած փոր ձի և կա պե րի շնոր հիվ կա րո ղա ցել են ըն դուն վել 

աշ խա տան քի: 

Ինչ վե րա բե րում է ձեռք բե րած գի տե լիք նե րին և հմ տու թյուն նե րին, ապա այս պա րա գա յում 

ավե լի դժ վար է քա նա կա կան ցու ցա նիշ ներ առանձ նաց նելը. թես տա վո րում կամ որ ևէ այլ մի-

ջոց, որը կօգ ներ քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րի մի ջո ցով ար տա ցո լել ար ձա նագր ված ար դյունք-

նե րը, ծրագ րե րով նա խա տես ված չէր: Փո խա րե նը՝ ֆո կուս խմ բային քն նար կում նե րի ըն թաց-

քում մաս նա կից նե րի ար տա հայ տած կար ծիք նե րը և իրենց հե տա գա կյան քի վրա ծրագ րի ազ-

դե ցու թյան վե րա բե րյալ պատ մու թյուն ներն օգ նում են ծրագ րի ձեռք բե րում նե րին որա կա կան 

գնա հա տա կան տա լու գոր ծըն թա ցին: Այս պես՝ «Հա մայն քային երի տա սարդ նե րի զար գաց ման 

ծրագ րի» շա հա ռու նե րից 7-ը ծրագ րի ար դյուն քում նա խա ձեռ նել և ստեղ ծել են հա սա րա կա-

կան կազ մա կեր պու թյուն ներ, մի քա նիսն էլ՝ որ պես կա մա վոր կամ աշ խա տա կից, ներգ րա վել են 

այլ ՀԿ-նե րում: Ֆո կուս խմ բային քն նարկ ման ըն թաց քում մաս նա կից նե րը նշե ցին մի շարք նոր 

ծրագ րե րի ու նա խա ձեռ նու թյուն նե րի մա սին, որ ձեռ նար կել են տար բեր ՀԿ-նե րում կամ որ պես 

նա խա ձեռ նող խումբ: Այս բո լոր հա ջո ղու թյուն նե րը ծա ռա յում են որ պես ծրագ րի ար դյու նա վե-

տու թյան լա վա գույն ցու ցա նիշ:

 Թե՛ այս, թե՛ մար զային երի տա սար դու թյունն ընդ գր կող այլ ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րում մաս-

նա կից ներն ու կազ մա կեր պիչ նե րը կար ևո րում են ոչ միայն ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րը, այլև 

վս տա հու թյան, ներ կա յաց ման հմ տու թյուն նե րի, հա ղոր դակց ման ու նա կու թյուն նե րի բա րե լա-

վու մը. «... մաս նա կից նե րի մի ջից դուրս եկավ կաշ կանդ վա ծու թյու նը, մարդ կանց կոմպ լեք սա

վոր ված լի նե լու, շփ վե լու խն դի րը որո շա կիորեն լուծ վեց» (« Հա մայն քային երի տա սարդ նե րի 

զար գաց ման ծրագ րի» մաս նա կից), «...այս ծրա գի րը իր առջև դր ված խն դի րը կա տա րեց. այն, 

որ ես այ սօր կա րո ղա նում եմ ան կաշ կանդ ներ կա յա նալ, այս ծրագ րի շնոր հիվ է», «Մար զե

րում բնակ վող երի տա սարդ նե րը այն քան էլ իրենց ազատ չեն զգում, որոշ կարծ րա տի պեր 

կան, և նմա նա տիպ ծրագ րե րը օգ նում են մար զի երի տա սարդ նե րին ինք նա ներ կա յաց ման, 

ինք նա զար գաց ման, ինք նաօ ժան դակ ման ճա նա պար հին» («Յոթ քայլ ինք նաօ ժան դակ ման 

ճա նա պար հին» ծրագ րի մաս նա կից ներ): Մաս նա կից նե րի ինք նավս տա հու թյան բարձ րաց ման 

և շփման խն դիր նե րի լու ծումն առա վել գնա հատ վել է հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա-

սարդ նե րին ընդ գր կող ծրագ րե րում: «Սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն նե րով երե խա նե րի աջակ-

ցու թյուն» ծրա գի րը մտա վոր խն դիր ներ ու նե ցող երե խա նե րին օգ նել է նոր ծա նո թու թյուն ներ 

ձեռք բե րե լու և իրենց ան ձը կար ևո րե լու գոր ծում. քն նարկ ման մաս նա կից նե րից մե կի խոս-

քե րով՝ «...իմ կյան քում ամեն ինչ փոխ վեց, հա ճույք եմ ստա նում թե՛ կա վի հետ աշ խա տե լուց, 

թե՛ շփու մից»: Նմա նա տիպ ար դյունք է ապա հո վել «Հոդ ված 30» ծրա գի րը, որը հաշ ման դա մու-

թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րին լո ղի մար զում նե րին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն է տվել. 

«... մար դու կյան քի մեջ փո փո խու թյուն է մտց նում, իրենց կար ևոր ված են զգում, ու շադ րու թյան 

կենտ րո նում» (ծ րագ րի ղե կա վար):
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Ծ րագ րե րի մի խումբ էլ որ պես ար դյու նա վե տու թյան ցու ցա նիշ է սահ մա նել գի տակ ցու թյան փո-

փո խու թյու նը: Թերևս սա ամե նադժ վար չա փե լի ցու ցա նիշ նե րից է: Այ նուա մե նայ նիվ, թե՛ մաս-

նա կից նե րը, թե՛ կազ մա կեր պիչ նե րը նշում են, որ այդ պի սի փո փո խու թյուն ներ տե ղի են ու նե-

ցել՝ դա տե լով ծրագ րից հե տո մաս նա կից նե րի ձեռ նար կած քայ լե րից և նրանց կյան քում տե ղի 

ու նե ցած փո փո խու թյուն նե րից. «Մաս նա կից նե րի մոտ մտա ծո ղու թյուն փոխ վեց, ծրագ րի այն 

նպա տա կը` առա վել բարձ րաց նել մաս նա կից նե րի իրա զեկ վա ծու թյու նը, նրանց մոտ առա ջաց

նել քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյուն և օբյեկ տիվ հա յացք տար բեր եր ևույթ նե րի նկատ մամբ, 

իրա կա նու թյուն դար ձավ: Եվ այդ դա սըն թա ցից հե տո մաս նա կից ներն ար դեն այդ գա ղա փար

նե րով են առաջ նորդ վում» («Ե րի տա սար դու թյան ձայն-3» ծրագ րի ղե կա վար): «Գա լիս ենք այն 

գի տակ ցու թյա նը, որ սպոր տով զբաղ վենք, դա նաև հոգ ևոր կր թու թյուն է, ար ժե հա մա կար գը 

փոխ վում է» («Ա ռողջ ապ րե լա կերպ՝ առողջ հա սա րա կու թյուն» ծրագ րի մաս նա կից): 

Այս պի սով՝ ծրագ րե րի ար դյունք նե րի չափ ման հիմ նա կան ցու ցա նիշ ներն են ծրագ րի մաս նա-

կից նե րի քա նա կը, որ գրե թե բո լոր ծրագ րե րում ապա հով վել է ըստ նա խա տես վա ծի, ստա ցած 

նյու թե րը և ար դյունք նե րը, որ ոչ բո լոր ծրագ րե րում են եղել այն պես, ինչ պես պլա նա վոր ված 

էին, բայց որոշ ծրագ րե րի դեպ քում գե րա զան ցել են սպա սե լիք նե րը, ինչ պես նաև ոչ շո շա փե լի 

ար դյունք նե րը՝ շա հա ռու նե րի ստա ցած գի տե լիք նե րի, հմ տու թյուն նե րի, տպա վո րու թյուն նե րի 

ու կյան քում տե ղի ու նե ցած փո փո խու թյան առու մով. սա հատ կա պես հա ջող վել է մար զային 

երի տա սար դու թյան և հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող նե րի ներգ րավ ման դեպ քում:

Համագործակցությունը

 Բո լոր մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րը ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում հա մա գոր ծակ ցել են 

ՏԻՄ-երի հետ, որոշ դեպ քե րում հա մայն քա պե տա րան նե րը տրա մադ րել են տա րածք, տրանս-

պոր տային մի ջոց ներ, «Հա մայն քային երի տա սարդ նե րի զար գաց ման ծրագ րում» գյու ղա պե-

տա րան նե րը նաև ներգ րավ վել են որ պես մաս նա կից՝ հա մայն քում ռազ մա վա րա կան ծրագ րեր 

մշա կե լու նպա տա կով:

 Հե տա զո տու թյան մեջ ընդ գրկ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյունն ակ տի վո րեն 

հա մա գոր ծակ ցել է մյուս հասարակական կազմակերպությունների հետ: Գոր ծըն կեր ՀԿ-

ներն աջակ ցում են մաս նա վո րա պես մաս նա կից նե րին մո բի լի զաց նե լու, տեխ նի կա կան մի ջոց-

ներ հայ թայ թե լու գոր ծում: Այդ պի սի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը հատ կա պես կար ևոր է այն ծրագ-

րե րում, որոն ցում մաս նա կից նե րը տար բեր հա մայնք նե րից, մար զե րից կամ երկր նե րից են հա-

վա քագր վում: 

Միջազգայինկազմակերպությունների հետ ևս հա մա գոր ծակ ցու թյուն է հաս տատ վել՝ բա ցի 

հա մա ֆի նան սա վոր վող եր կու ծրագ րե րից, որ տեղ աջակ ցու թյու նը նաև ֆի նան սա կան է եղել, 

մյուս ծրագ րե րում ևս մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը ներդ րում են ու նե ցել՝ նյու թա կան 

և խորհր դատ վա կան աջակ ցու թյան տես քով:

ԶԼՄ-ների հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը հատ կա պես սերտ է մար զե րում. Գա վա ռի հե ռուս-

տաըն կե րու թյու նը մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման հա մար տա րածք է տրա մադ րել տե ղա կան 

ՀԿ-նե րին, լու սա բա նել է նրանց ծրագ րե րը: Լու սա բան ման առու մով օգ նել են նաև Վա նա ձո րի, 

Գյում րու լրատ վա մի ջոց նե րը, որոշ լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն ներ: 
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Ա վե լի քիչ է հա մա գոր ծակ ցու թյու նը բիզնես կառույցների հետ: Չա րեն ցա վա նում իրա կա-

նաց ված՝ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երե խա նե րի աջակ ցու թյանն ուղղ ված ծրա գի րը գտել է 

մի քա նի ան հատ բա րե րար ներ, հաշ ման դամ երի տա սարդ նե րի առողջ ապ րե լա կեր պին ուղղ-

ված «Հոդ ված 30» ծրագ րին աջակ ցել են տե ղա կան լո ղա վա զան նե րի տնօ րեն նե րը, այ սինքն՝ 

խո ցե լի խմ բե րի հետ կապ ված խն դիր նե րում աջակ ցու թյուն հնա րա վոր է եղել ստա նալ: Մյուս 

ծրագ րե րում ևս սահ մա նա փակ հա մա գոր ծակ ցու թյուն է եղել առևտ րային կա ռույց նե րի հետ՝ 

ավե լի շատ ան ձնա կան կա պե րի մի ջո ցով:

Բա ցի Սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյու նից և ԵՄԻԿ ՊՈԱԿ -ի ց՝ ծրագ-

րեր իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն ներն ըստ ան հրա ժեշ տու թյան դի մել են այլ պետական

կառույցների և ստա ցել որո շա կի աջակ ցու թյուն, ինչ պես նաև մաս նակ ցու թյուն: «Ար վես տը 

հա նուն խա ղա ղու թյան» ՀԿ-ն հա մա գոր ծակ ցել է Մշա կույ թի նա խա րա րու թյան հետ և ակն կա-

լում է, որ նա խա րա րու թյու նը կա ջակ ցի նկար նե րի կա տա լոգ պատ րաս տե լու գոր ծին: «Ա ջակ-

ցու թյուն երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյա նը» ծրագ րի շր ջա նա կում «Ե րի տա սար դա կան հա-

յացք» ՀԿ-ն հա մա գոր ծակ ցու թյուն է հաս տա տել Զբաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյան 

հետ, ին ֆոր մա ցիա տա րա ծել զբաղ վա ծու թյան տա րած քային կենտ րոն նե րի մի ջո ցով: Ար ցա-

խի երի տա սար դու թյան մաս նակ ցու թյամբ ծրագ րե րից մե կը հա մա գոր ծակ ցու թյուն է հաս տա-

տել ԼՂՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան հետ: «Ճա նա չի՛ր ազ գիդ հե րոս նե րին» ծրագ րի 

շր ջա նա կում «Հա մա հայ կա կան երի տա սար դա կան շար ժում» կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա-

ցու ցիչ ներն աշ խա տել են ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան «Մայր Հա յաս տան» թան-

գա րա նի հետ, որն աջակ ցել է ցու ցադ րու թյան կազ մա կերպ ման և նյու թե րի ձեռք բեր ման գոր-

ծին, հե տա գա յում էլ ցու ցադ րու թյու նը փո խանց վել է թան գա րա նին: «Ե րի տա սար դա կան կազ-

մա կեր պու թյուն նե րի դե րը տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյու նում» ծրա գիրն իրա կա նաց րած 

«Հա մաշ խար հային հայ կա կան երի տա սար դա կան ոս տայն» ՀԿ-ն, ներգ րա վե լով սփյուռ քա հայ 

երի տա սարդ նե րին, հա մա գոր ծակ ցել է Սփյուռ քի նա խա րա րու թյան հետ, և այդ հա մա գոր ծակ-

ցու թյան շնոր հիվ նա խա րա րու թյան կազ մա կեր պած հա մա հայ կա կան երի տա սար դա կան ֆո-

րու մի մաս նա կից նե րը նաև այդ ծրագ րի մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն 

են ու նե ցել:

Տեղեկատվությանտարածումնուտեսանելիությունը

Ծ րագ րերն իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի մեծ մա սը օգ տա գոր ծել է հա մա ցանցն ու 

մաս նա վո րա պես սո ցիալա կան մե դիան՝ ծրագ րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տա րած ման և 

մաս նա կից նե րի հա վա քագր ման նպա տա կով: Միաժա մա նակ մար զային կազ մա կեր պու թյուն-

նե րը տե ղե կատ վու թյուն են տա րա ծել նաև հա մայն քային այ ցե րի ավան դա կան եղա նա կով, 

քա նի որ գյու ղա կան հա մայնք նե րի երի տա սարդ նե րին ներգ րա վե լու հա մար առ ցանց եղա նակ-

ներն այն քան էլ ար դյու նա վետ չեն: Ինչ պես նշ վեց նա խորդ բաժ նում, տե ղե կատ վու թյուն է տա-

րած վել նաև գոր ծըն կեր ՀԿ-նե րի մի ջո ցով: 

Մի շարք մար զային կազ մա կեր պու թյուն ներ ծրագ րի վե րա բե րյալ հայ տա րա րու թյուն ներ են 

հե ռար ձա կել տե ղա կան հե ռուս տաա լի քով: Այն ծրագ րե րում, որոն ցում ներգ րավ վել են դպ րո-

ցա կան ներ կամ ու սա նող ներ, ար դյու նա վետ մի ջոց է եղել հայ տա րա րու թյուն նե րի փակց նումն 
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ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում: Օգ տա գործ վել են նաև թի րախ խմ բի՝ գոր ծա զուրկ կամ 

հաշ ման դամ երի տա սարդ նե րի ցու ցակ նե րը, որոնք հատ կաց րել են հա մա պա տաս խան պե տա-

կան կա ռույց նե րը: 

Ծ րագ րե րի ըն թաց քի կամ ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը տա րած վել է գլ խա-

վո րա պես առ ցանց մի ջոց նե րով, կայ քի առ կա յու թյան դեպ քում տե ղադր վել է կազ մա կեր պու-

թյան կայ քում: Մի շարք ծրագ րեր լու սա բա նել են տե ղա կան կամ հան րա պե տա կան լրատ վա-

մի ջոց նե րը: Հ2 հե ռուս տաա լի քի «Խոս քի իրա վունք» հա ղորդ ման մի ջո ցով հան րու թյանն են 

ներ կա յաց վել գրե թե բո լոր ծրագ րե րը: Եր կու ծրագ րեր ու նե ցել են ավար տա կան մի ջո ցա ռում, 

որ տեղ շա հագր գիռ կող մե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ծրագ րի մա սին տե ղե կա նա լու և իրենց հար-

ցե րը կազ մա կեր պիչ նե րին ու մաս նա կից նե րին ուղ ղե լու հնա րա վո րու թյուն են ու նե ցել: Այս պես՝ 

«Յոթ քայլ ինք նաօ ժան դակ ման ճա նա պար հին» ծրագ րի ավար տին կազ մա կերպ վել է ֆո րում, 

որին հրա վիր վել են տար բեր ՀԿ-նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, իսկ «Հա մայն քային երի տա սարդ-

նե րի զար գաց ման» ծրագ րի ավար տին կազ մա կերպ վել են ճա նա չո ղա կան հան դի պում ներ 

Սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյան, տե ղա կան և մի ջազ գային կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի մաս նակ ցու թյամբ:

Ծրագրերիընթացիկմոնիթորինգիևարդյունավետությանգնահատման

համակարգը

Ծ րագ րե րի առա ջար կի ձևա չա փում դրանց ըն թա ցիկ մո նի թո րին գի կամ մշ տա դի տարկ ման և 

ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ ման մե խա նիզմ նե րի վե րա բե րյալ առան ձին կետ, ինչ պես նաև 

պա հանջ չկան: Այ նուա մե նայ նիվ, ծրագ րեր իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րը որո շա կի 

մի ջոց ներ են ձեռ նար կել ծրագ րե րի ըն թաց քի ըն թա ցիկ մո նի թո րին գի և ար դյունք նե րի գնա-

հատ ման ուղ ղու թյամբ: 

Ծ րագ րի ըն թաց քի մո նի թո րինգն իրա կա նաց վել է ծրագ րե րի ղե կա վար նե րի կող մից, ով քեր 

հետ ևել են ծրագ րային գոր ծո ղու թյուն նե րի՝ ժա մա նա կա ցույ ցին և նա խա տես ված պլա նին հա-

մա պա տաս խա նու թյա նը: Որոշ ծրագ րե րի ղե կա վար ներ նշում են մո նի թո րին գի ձևաթղ թե րի և 

հաշ վետ վու թյուն նե րի մա սին, սա կայն դրանք ներ կա յաց ված չեն ՊՈԱԿ -ին հանձն ված ծրագ-

րային հաշ վետ վու թյուն նե րի փա թե թում, այլ իրա կա նաց վել են կազ մա կեր պու թյան ներ քին կա-

նո նա կար գե րի շր ջա նակ նե րում:

 Դա սըն թաց կամ սե մի նար իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րը հա ճախ գնա հատ ման հար-

ցա թեր թեր են բա ժա նել մաս նա կից նե րին, եր բեմն պար զա պես խնդ րել են մա քուր թղ թի վրա 

շա րադ րել իրենց կար ծի քը: «Ճա նա չի՛ր ազ գիդ հե րոս նե րին» ծրագ րի շր ջա նա կում հար ցում-

ներ են ար վել ցու ցա հան դե սի այ ցե լու նե րի շր ջա նում՝ առա ջարկ ներ հա վա քե լու նպա տա կով: 

Ո րոշ կազ մա կեր պու թյուն ներ ծրագ րի ավար տից հե տո հետ ևել են ծրագ րի ար դյունք նե րին: 

Դա հնա րա վոր է եղել այն դեպ քե րում, երբ ծրա գի րը շա րու նա կու թյուն կամ էլ շա րու նա կա կան 

ար դյունք է ու նե ցել՝ բլո գե րի, ֆեյս բու քյան խմ բի կամ կայ քի տես քով: «Ա ջակ ցու թյուն երի տա-

սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյա նը» ծրագ րի ավար տից որոշ ժա մա նակ ան ց կազ մա կեր պու թյու նը 

ճշ տել է վե րա պատ րաս տում ան ցած երի տա սարդ նե րի՝ աշ խա տան քի ըն դուն վե լու հան գա ման-

քը, քա նի որ ծրագ րի հա ջո ղու թյունն ուղ ղա կիորեն կապ ված էր այդ հան գա ման քի հետ: 
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Խոչընդոտներևձեռքբերումներ

Ծ րագ րի ձեռք բե րում նե րի և խո չըն դոտ նե րի հետ կապ ված հար ցին յու րա քան չյուր կազ մա կեր-

պու թյուն ու րույն պա տաս խան ու նի, և յու րա քան չյուր պա տաս խան օգ նում է տվյալ ծրագ րի 

էու թյու նը, յու րա հատ կու թյու նը, ներգ րավ ված կող մե րին ավե լի լավ հաս կա նա լուն:

 Հա ճախ մինչև ծրագ րի մեկ նար կը կազ մա կեր պու թյուն նե րը լիար ժեք հաշ վի չեն առ նում պա-

հանջ վող ռե սուրս ներն ու իրենց հնա րա վո րու թյուն նե րը:

 Ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի սահ մա նա փա կու թյունն առա վել հա ճախ նշ վող խո չըն դոտ նե րից է: 

«Սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն նե րով երե խա նե րի աջակ ցու թյուն» ծրագ րում այդ խն դի րը լու-

ծել են կա մա վոր նե րի ներգ րավ ման և բա րե րար նե րի ներդ րում նե րի մի ջո ցով. «Մեկ մաս նա գե

տի հա մար շատ դժ վար է այդ քան երե խայի հետ միաժա մա նակ աշ խա տել, ման կա վար ժը շատ 

հոգ նում էր: Դրա հա մար կար ևոր էր հո գե բա նի և մեկ լրա ցու ցիչ կա վա գոր ծի ներ կա յու թյու նը. 

նրանք աշ խա տել են կա մա վոր հի մունք նե րով» (ծ րագ րի ղե կա վար):

 Մի քա նի ծրագ րե րի մաս նա կից ներ որ պես հիմ նա կան խո չըն դոտ նշում էին ժա մա նա կի սղու-

թյու նը, ին չը ռե սուրս նե րի սահ մա նա փա կու թյամբ էր պայ մա նա վոր ված: Բա ցի դրա նից՝ գրե-

թե բո լոր ծրագ րե րում հայ տե րի քա նա կը գե րա զան ցել է մաս նա կից նե րի սահ ման ված թի վը, 

սա կայն հնա րա վոր չի եղել ավե լի շատ մարդ ներգ րա վել: Դա սըն թաց ներ պա րու նա կող եր-

կու ծրագ րե րում մաս նա կից նե րը նշում են խմ բի ան հա մա սե ռու թյան խն դի րը, որի պատ ճա ռով 

մաս նա կից նե րի մի մա սի հա մար որոշ մա սեր ձանձ րա լի են եղել, մյուս նե րի հա մար՝ բարդ: 

Նշվել է նաև պրակ տիկ մա սի ավե լաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Ար տա քին մի ջա վայ րի խո չըն դոտ նե րից նշենք գյու ղա կան հա մայնք նե րի տրանս պոր տային 

հա ղոր դակ ցու թյան խն դի րը, սե զո նային խն դիր նե րը, ինչ պես նաև հան րու թյան և ներգ րավ ված 

կա ռույց նե րի վե րա բեր մուն քը. «Խո չըն դոտ է հան դի սա ցել նաև դպ րոց նե րում տնօ րեն նե րի ոչ 

այն քան բա րյա ցա կամ վե րա բեր մուն քը, որը գա լիս է ին ֆոր մաց ված չլի նե լուց» («Ինձ էլ գրիչ 

տվե՛ք» ծրագ րի ղե կա վար), «մար զիչ նե րը ...հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող մարդ կանց հետ աշ

խա տե լու խն դիր ու նեն, ռեալ չեն պատ կե րաց նում, թե ամեն մար դու ֆի զի կա կան հնա րա վո

րու թյուն ներն ինչ քան են, իսկ դա մի եր կու թրեյ նին գով չեն կա րող սո վո րել: ...Մեր փոր ձը թույլ 

է տա լիս մարդ կանց մեջ տես նել պո տեն ցիալը, իսկ իրենց փոր ձի պա կա սը բե րում է նրան, որ 

թե րագ նա հա տում են մարդ կանց կա րո ղու թյուն նե րը և չեն ստեղ ծում հնա րա վո րու թյուն ներ» 

(« Հոդ ված 30» ծրագ րի ղե կա վար):

Ծ րագ րի ավար տից հե տո կազ մա կեր պիչ նե րը նաև դա սեր են քա ղում՝ հե տա գա նմա նաբ նույթ 

ծրագ րերն այլ կերպ իրա կա նաց նե լու հա մար, ին չը ող ջու նե լի է: Մաս նա կից նե րից ոմանք ևս 

կա ռու ցո ղա կան առա ջարկ ներ են կա տա րել: Միաժա մա նակ ոչ բո լորն են կիս վել իրենց քա ղած 

դա սե րով, և դժ վար է ասել, որ կազ մա կեր պու թյուն նե րը ծրագ րի ավար տից հե տո շա հա ռու նե-

րի մաս նակ ցու թյամբ կամ առանց նրանց որո շա կի գնա հա տում և վեր լու ծու թյուն են անում՝ 

հե տա գա յում ավե լի ար դյու նա վետ աշ խա տե լու նկա տառ մամբ: 

Ա ռան ձին ան դրա դառ նանք եր կու ծրագ րի, որոնք այն քան հա ջող չեն եղել, ինչ պես որ պլա նա-

վոր վել էր, և ծրագ րե րի ղե կա վար նե րը կիս վել են իրենց փոր ձով: «Ա ջակ ցու թյուն երի տա սարդ-

նե րի զբաղ վա ծու թյա նը» ծրագ րի ար դյուն քում, ինչ պես նշ վեց, միայն եր կու երի տա սարդ ներ, 



87ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԶԵԿՈՒՅՑ

նա խա տես ված 5-6 -ի փո խա րեն, կա րո ղա ցան աշ խա տանք գտ նել: Ծրագ րի ղե կա վա րը նշում 

է. «Երբ սկ սե ցի իրա կա նաց նել, հաս կա ցա, որ ավե լի հս տակ պետք է գնա հատ վեին որոշ կոմ

պո նենտ ներ, պետք է ավե լի ցածր գնա հատ վեր, և չշա հեի»: Մաս նա վո րա պես նա խա պես կապ 

չէր հաս տատ վել Զբաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյան հետ՝ ճշ տե լու հա մար ծրագ րի ար-

դիակա նու թյու նը և հնա րա վոր շա հա ռու նե րի քա նա կը: Տրա մադր ված ցու ցա կից շատ քչե րին 

են կա րո ղա ցել ներգ րա վել, աշ խա տանք փնտ րող նե րից շա տե րը տվյալ պա հին աշ խա տանք 

ու նեին, այդ իսկ պատ ճա ռով փոր ձել են իրենց ու ժե րով և ան ձնա կան կա պե րով գտ նել շա-

հա ռու ներ: Ար դյուն քում նա խա տես ված 50 մաս նա կից նե րից ծրագ րի վեր ջում մնա ցել են մի 

քա նի սը: 

« Հան րային հա ղոր դակց ման հմ տու թյուն ներ» ծրագ րում դա սըն թա ցի մաս նակ ցու թյան հա-

մար թեև բազ մա թիվ հայ տեր են ներ կա յաց վել, սա կայն կազ մա կեր պու թյունն ընտր ված նե րին 

տե ղե կաց րել է դա սըն թա ցից մեկ օր առաջ, ին չի պատ ճա ռով շա տե րը չեն կա րո ղա ցել գալ, 

ըն թաց քում էլ ավե լի են պա կա սել: Բա ցի դրա նից՝ վար պե տու թյան 2 դա սե րից մե կը չի կա յա-

ցել փոր ձա գե տի ան ձնա կան խն դիր նե րի պատ ճա ռով: Կազ մա կեր պիչ նե րը դա սեր են քա ղել.  

«...պետք էր ավե լի շուտ տե ղե կաց նել, կե սը չէին եկել, իսկ վար պե տու թյան դա սե րի հա մար 

ալ տեր նա տիվ դա սա խոս ներ ու նե նալ»42: 

Այս օրի նակ նե րը ևս մեկ ան գամ վկա յում են կա րիք նե րի նախ նա կան գնա հատ ման և լավ պլա-

նա վոր ման կար ևո րու թյան մա սին: 

Ինչ վե րա բե րում է ծրագ րե րի ձեռք բե րում նե րին, բա ցի ար դյու նա վե տու թյան ցու ցա նիշ նե րի 

բաժ նում ներ կա յաց ված՝ ծրագ րե րի հիմ նա կան ար դյունք նե րից, շատ են նաև չնա խա տես ված 

և հա րա կից այն ձեռք բե րում նե րը, որոնք նշել են ծրագ րե րի ղե կա վար ներն ու մաս նա կից նե րը: 

Այս պես՝ Գա վա ռի «Ազ գային պա րի վե րած նունդ» ծրագ րի մաս նա կից նե րը ոգ ևո րու թյամբ հի-

շել են այն պա հը, երբ իրենց կրտ սեր խում բը Եր ևա նում կա յա ցած մր ցույ թում առա ջին տեղն է 

գրա վել: Նշում են նաև, որ սկ սել են հար սա նիք նե րի ժա մա նակ իրենց հետ ազ գային երաժշտու-

թյան ձայ նե րիզ ներ տա նել և ազ գային պա րեր պա րել, գնա հա տում են նաև այն, որ պա րե րի 

հետ պատ մու թյուն ու մշա կույթ են սո վո րել: 

« Մի նա սի գույ նե րով» պլե նե րից հե տո եր կու վրա ցա հայ նկա րիչ ներ նմա նօ րի նակ պլե ներ են 

կազ մա կեր պել Վրաս տա նում՝ օգտ վե լով այդ ծրագ րի փոր ձից և խորհր դատ վա կան աջակ ցու-

թյու նից: Որ պես ամե նաար ժե քա վոր ձեռք բե րում ծրագ րի ղե կա վա րը նշում է հետ ևյա լը. «Հա

սանք նրան, որ նոր ձևա վոր ված կազ մա կեր պու թյու նը, որը չու նի նյու թա տեխ նի կա կան բա զա, 

վճա րո վի աշ խա տող ներ, կա րող է մի ջազ գային մի ջո ցա ռում կազ մա կեր պել` ան գամ գրա սեն

յակ չու նե նա լով»: 

«Ինձ էլ գրիչ տվե՛ք» ծրագ րի ղե կա վա րը կար ևոր ձեռք բե րում է հա մա րում մար զի երի տա սար-

դու թյան մո տի վա ցիայի և հա վա տի աճը: Երի տա սարդ նե րի ակ տի վու թյան աճի ու բլո գե րի աշ-

խա տան քի ար դյունք նե րի վառ օրի նակ կա րող են ծա ռայել առան ձին նա խա ձեռ նու թյուն ներ. 

օրի նակ՝ երի տա սարդ նե րը բլո գում տե ղադ րել են Մար տու նու ճա նա պար հի վե րա բե րյալ տե-

42 Այսպիսի դեպքերում ՊՈԱԿ-ը կատարողական հաշվետվությունն ընդունելիս վերահաշվարկում է 
տրամադրված միջոցները, և ծրագրի չիրականացված միջոցառումների համար ֆինանսավորում չի 
հատկացվում:
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սա նյութ, և Մար տու նու քա ղա քա պե տը գու մար է հատ կաց րել ճա նա պար հը սար քե լու հա մար, 

իսկ Բյու րա կա նի երի տա սարդ նե րը մո ռա ցու թյան մատն ված հու շար ձան նե րը նկա րում և տե-

ղադ րում են բլո գում, բարձ րաց նում մո ռաց ված հու շար ձան նե րի խն դի րը: Գյում րիում «Հա մայն-

քային երի տա սարդ նե րի զար գաց ման ծրագ րի» շր ջա նա կում և դրա նից հե տո մաս նա կից նե րի 

շր ջա նում ևս մի շարք նա խա ձեռ նու թյուն ներ և գա ղա փար ներ են ծա գել, իրա կա նաց վել են մի 

շարք մշա կու թային մի ջո ցա ռում ներ: Այդ ամե նից զատ՝ ստեղծ վել է Գյում րու երի տա սար դա կան 

խոր հուրդ, որ տեղ ներգ րա ված են 24 ՀԿ-ներ և այլ կազ մա կեր պու թյուն ներ: Ծրագ րի ղե կա վա-

րը որ պես ծրագ րի ար ժե քա վոր ձեռք բե րում նշում է հետ ևյա լը. «Մենք ինք ներս կա րո ղա ցանք 

նկա տել, որ խթա նե ցինք երի տա սարդ նե րի և՛ սո ցիալա կան, և՛ ան հա տա կան զար գա ցու մը»:

«Ա ջակ ցու թյուն երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյա նը» ծրագ րի ղե կա վա րը որ պես ծրագ րի ամե-

նա հա ջող ված մաս նշում է հա մա գոր ծակ ցու թյան կա ռու ցու մը ԶՊԾ-նե րի հետ, որոնց հետ հա-

մա գոր ծակ ցու թյու նը շա րու նակ վում է նաև ծրագ րից դուրս: 

Ըստ Հա յաս տա նի և Ար ցա խի երի տա սարդ նե րի մաս նակ ցու թյամբ կա յա ցած «Ե րի տա սար դու-

թյան ձայն-3» ծրագ րի ղե կա վա րի՝ «բա ցի մաս նա գի տա կան շփում ապա հո վե լուց Հա յաս տա նի 

և Ղա րա բա ղի երի տա սարդ նե րի միջև՝ մի ջանձ նային մա կար դա կում նպաս տեց նրանց փո խին

տեգր ման գոր ծըն թա ցին»: Մաս նա կից նե րը կար ևո րում են վեր լու ծա կան մտ քի զար գա ցու մը և 

քն նար կում նե րի ձևա չա փը, ար տա հայտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը: Հույն և թուրք մաս նա կից-

ներ ներգ րա ված «Փոր ձենք և սո վո րենք միասին» ծրագ րի կազ մա կեր պիչ նե րը մտա վա խու-

թյուն ու նեին, որ «բե րե լով 3 ազ գե րի, ով քեր այդ քան խն դիր ներ ու նեն իրար հետ, և բնա կեց

նե լով իրար հետ, կլի նեն կոնֆ լիկտ ներ, տհաճ մի ջա դե պեր», սա կայն կոնֆ լիկտ ներ չե ղան, 

վե ճե րի և ան կեղծ քն նար կում նե րի ար դյուն քում «մաս նա կից նե րի մոտ մի մյանց նկատ մամբ 

վս տա հու թյուն ձևա վոր վեց, ին չը բե րեց հե տա գա հա մա գոր ծակ ցու թյան, շփ ման» (քն նարկ ման 

մաս նա կից): 

Բազ մա թիվ ծրագ րե րում որ պես հա րա կից ար դյունք է նշ վում այն, որ դրանց ավար տից հե տո 

մաս նա կից նե րը՝ որ պես ան դամ կամ կա մա վոր, ներգ րավ վել են ՀԿ-նե րում: 

Ծրագրերիազդեցությունըևշարունակելիությունը

Ծ րագ րե րը մի մյան ցից զգա լիորեն տար բեր վում են թե՛ ազ դե ցու թյան, թե՛ հե տա գա շա րու նակ-

ման առու մներով: Կա րե լի է տար բե րա կել մի քա նի տի պի ծրագ րեր.

1) Ծ րագ րեր, որոնք մե կան գա մյա մի ջո ցառ ման բնույթ են կրել, և դրանց ազ դե ցու թյունն 

ու շա րու նա կու թյու նը զուտ ան հա տա կան մա կար դա կով են՝ կախ ված կոնկ րետ մաս-

նակ ցի ստա ցած ար դյունք նե րից: Այդ պի սիք են, օրի նակ, զբաղ վա ծու թյան աջակց ման, 

հան րային կա պե րի ոլոր տում վե րա պատ րաս տած ծրագ րե րը, ինչ պես նաև մի ջազ-

գային մա կար դա կով՝ տար բեր երկր ներ նե րա ռող ծրագ րե րը: Առա ջին նե րի դեպ քում 

մաս նա կից նե րի հետ կա յուն կապ չի հաս տատ վել, և հե տա գա շա րու նա կու թյան փոր-

ձեր չեն ար վել, քա նի որ այդ պի սի պա հան ջարկ էլ չի եղել, իսկ մի ջազ գային ծրագ րե րի 

դեպ քում շա րու նա կու թյու նը մաս նա կից նե րի միջև ան հա տա կան կա պե րի պահ պան-
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ման մի ջո ցով է եղել: «Ա ռողջ ան հատ՝ առողջ հա սա րա կու թյուն» ծրագ րի մաս նա կից նե-

րը ծրագ րի ըն թաց քում ստա ցած գի տե լիք նե րը փոր ձում են կի րա ռել իրենց կյան քում 

և իրենց օրի նա կով վա րա կել ու րիշ նե րին. «... հաս կա ցել եմ, որ կա րե լի է ավե լի շուտ 

արթ նա նալ, և եթե գրա ֆի կով շարժ վենք, օր վա ըն թաց քում ավե լի շատ բա ներ կա րող 

ենք հասց նել, ճիշտ ժա մին արթ նա նալ, սն վել, և փոր ձում եմ վա րա կել այդ ամե նով իմ 

շր ջա պա տին» (քն նարկ ման մաս նա կից):

2) Ծ րագ րեր, որոն ցում շա րու նա կե լիու թյու նը բխել է ծրագ րի ստեղ ծած ար դյունք նե րից, 

այն է՝ ստեղծ վել են կազ մա կեր պու թյուն ներ, նա խա ձեռ նող խմ բեր, պա րի խումբ, ինչ-

պես նաև առ ցանց հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց ներ, որոնց շնոր հիվ էլ հենց ապա հով վել 

է շա րու նա կա կա նու թյու նը: Այս ծրագ րե րի դեպ քում մաս նա կից նե րը շատ ավե լի խո րը 

ներգ րավ վա ծու թյուն են ու նե ցել, և իրենք էլ նա խա ձեռ նել են հե տա գա քայ լե րը՝ հիմ նա-

կա նում կազ մա կեր պու թյան աջակ ցու թյամբ: Գյում րիում, ինչ պես նշ վել է, ձևա վոր վեց 

Երի տա սար դա կան խոր հուր դը. «Խոր հուր դը ռազ մա վա րա կան պլան մշա կեց, շա րու

նա կե լիու թյու նը այդ կերպ ապա հով վեց» (« Հա մայն քային երի տա սարդ նե րի զար գաց-

ման ծրագ րի» ղե կա վար): Մե դիա ծրագ րե րի դեպ քում շա րու նա կե լիու թյու նը հիմ նա կա-

նում կայ քե րի, բլոգ նե րի, էջե րի մի ջո ցով են նա խա տե սել, որոնց պահ պան մամբ զբաղ-

վում են ծրա գիրն իրա կա նաց րած կազ մա կեր պու թյուն նե րը և ծրագ րի շա հա ռու նե րը: 

Գա վա ռի ազ գային պա րե րի խում բը շա րու նա կում է գոր ծել, ծրագ րում ներգ րավ ված 

եր կու երի տա սարդ այժմ պար են դա սա վան դում իրենց հա մայնք նե րում: 

3) Ծ րագ րեր, որոնց ար դյունքն իր բնույ թով թեև շա րու նա կե լիու թյուն չի ապա հո վել, բայց 

մաս նա կից նե րի ներգ րավ ման և նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյան շնոր հիվ ջան քեր են գոր-

ծադր վել նմա նաբ նույթ ծրագ րեր նո րից իրա կա նաց նե լու կամ զար գաց նե լու ուղ ղու-

թյամբ: Տվյալ դեպ քում մաս նա կից նե րը պա հան ջել են շա րու նա կու թյուն, և ծրա գիրն 

իրա կա նաց րած կազ մա կեր պու թյուն նե րը շա րու նա կել են մի ջոց ներ հայ թայ թել շա րու-

նա կու թյան ապա հով ման հա մար՝ եր բեմն հա ջո ղու թյան հաս նե լով կամ էլ նա խա ձեռ նե-

լով առան ձին մի ջո ցա ռում ներ: «2 ամիս հե տո երե խա նե րի կող մից տր ված հար ցը, թե 

էլ երբ են գա լու, պար տա վո րեց րեց շա րու նա կու թյուն տալ: Շա րու նա կել ենք աշ խա տել 

հա սա րա կա կան հի մունք նե րով» (« Սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն նե րով երե խա նե րի 

աջակ ցու թյուն» ծրագ րի ղե կա վար), «Շա րու նա կե լիու թյուն տե սել են ար վես տա գետ

նե րի միջև կա պի պահ պան ման մի ջո ցով, հան րա պե տու թյան մասշ տա բով ստեղծ վի 

երի տա սարդ նկա րիչ նե րի հար թակ: Պլա նա վո րում են միասին գնալ Օձուն և այն տեղ 

նկա րել, ին ֆոր մա ցիան տա րա ծում են «Ֆեյս բու քի» մի ջո ցով, ցան կա ցող նե րը գնում 

են» (« Մի նա սի գույ նե րով երի տա սարդ նկա րիչ նե րի պլե ներ» ծրագ րի ղե կա վար): «Հոդ-

ված 30» ծրագ րի՝ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րը տե ղե րում ստեղ ծե ցին 

խմ բեր, որ պես զի կա նո նա վոր մար զում ներ ան ցկաց նեն, և կազ մա կեր պու թյու նը դի մել 

է հա մայն քա պե տա րան նե րին ու ակն կա լում է, որ հնա րա վոր կլի նի շա րու նա կու թյունն 

ապա հո վել ՏԻՄ բյու ջեով: Տար բեր երկր նե րից երի տա սար դա կան խմ բեր ընդ գր կող 

«Փոր ձենք և սո վո րենք միասին» ծրագ րի կազ մա կեր պիչ նե րը և մաս նա կից նե րը շա րու-

նա կում են հա ղոր դակց վել և ֆի նան սա վո րում են փնտ րում ծրագ րի ըն թաց քում մշակ-

ված հա մա տեղ ծրագ րե րի հա մար:
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 Թեև ծրագ րի շա րու նա կե լիու թյու նը շեշտ վում է ծրագ րի մշակ ման փու լից սկ սած, սա կայն 

միշտ չէ, որ ծրա գիր իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րը հե տա մուտ են լի նում ար դյունք-

նե րի պահ պան մա նը կամ ծրագ րի շա րու նա կու թյանն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րին: Ծրագ-

րե րի շա րու նա կե լիու թյու նը հա ճախ կախ ված է բուն ծրագ րի հա ջո ղու թյու նից և շա հա ռու նե րի 

նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյու նից, որը բնա կան է և ող ջու նե լի, սա կայն այս ուղ ղու թյամբ լրա ցու-

ցիչ ջան քե րի գոր ծադ րու մը, հնա րա վոր է, ավե լի կա յուն ար դյունք ներ կա պա հո վեր: Այս պես՝ 

քննար կում նե րի ժա մա նակ մի մաս նա կից նշեց. «Ծ րագ րի վեր ջին հան դիպ ման ժա մա նակ հար

կա վոր էր շա րու նա կե լիու թյան հետ կապ ված կոնկ րետ ստ րա տե գիա մշա կել, քն նար կել»: Քիչ 

կազ մա կեր պու թյուն ներ են փոր ձել ֆի նանս նե րի հայ թայթ ման գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կել 

մինչև ծրագ րի ավար տը կամ այ լընտ րան քային (ոչ դրա մաշ նոր հային) ռե սուրս ներ փնտ րել, 

և ծրագ րից հե տո ոչ բո լորն են կա յուն կապ պահ պա նել մաս նա կից նե րի հետ՝ գա ղա փար նե րի 

հա վա քագր ման և հա մա տեղ ջան քեր գոր ծադ րե լու հա մար: 

2.2Առցանցդրամաշնորհայինհամակարգը

 Վեր լու ծու թյան այս մա սում ան դրա դառ նանք բուն առ ցանց դրա մաշ նոր հային հա մա կար գին, 

հա մա կար գի հիմ նա կան առա վե լու թյուն նե րին, առանձ նա հատ կու թյուն նե րին, տե ղե կատ վու-

թյան տա րած մանն ու թա փան ցի կու թյա նը, ծրագ րե րի հայ տե րի լրաց ման և գնա հատ ման գործ-

ըն թա ցին, ինչ պես նաև ծրագ րի հաս տա տու մից հե տո ՍԵՀՆ -ի և ԵՄԻԿ ՊՈԱԿ -ի կող մից ծրագ-

րե րի մո նի թո րին գի ու գնա հատ ման և հաշ վետ վու թյուն նե րի ըն դուն ման գոր ծըն թաց նե րին: Այս 

հար ցե րը քն նարկ վել են թե՛ ծրա գիր իրա կա նաց րած կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ-

նե րի, թե՛ հե տա զո տու թյան մեջ ներգ րավ ված փոր ձա գետ նե րի հետ: Հի շեց նենք, որ փոր ձա գի-

տա կան հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րի մեծ մա սը հան դի սա նում է նաև հա մա կար գի փոր-

ձա գետ, ներգ րավ ված է ծրագ րե րի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում և քա ջա տե ղյակ է հա մա կար գի 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րին: Ծրա գիր իրա կա նաց րած կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու-

ցիչ նե րից հին գը ևս հա մա կար գի փոր ձա գետ են: Միաժա մա նակ հա մա կար գում չներգ րավ ված 

փոր ձա գետ նե րի կար ծի քը ևս կար ևոր է որ պես այ լընտ րան քային կար ծիք և կար տա ցոլ վի այս 

բաժ նում: Բա ցի դրա նից՝ մի ջազ գային և տե ղա կան՝ դրա մաշ նորհ տրա մադ րող կազ մա կեր պու-

թյուն նե րում աշ խա տող փոր ձա գետ նե րին խնդ րել ենք, որ փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա կով 

ներ կա յաց նեն դրա մաշ նոր հային իրենց հա մա կար գի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Համակարգինշանակությունը.ընդհանուրնկատառումներ

 Թե՛ փոր ձա գետ նե րը, թե՛ կազ մա կեր պու թյուն նե րը բարձր են գնա հա տում հա մա կար գի առա-

վե լու թյուն նե րը՝ նախ և առաջ առ ցանց բնույ թը՝ մատ չե լիու թյան ու թա փան ցի կու թյան առու-

մով, ան կախ փոր ձա գետ նե րի կող մից գնա հա տու մը և հան րու թյան հա մար տե ղե կատ վու թյան 

հա սա նե լիու թյու նը: Առան ձին ան դրա դառ նանք այս, ինչ պես նաև փոր ձա գետ նե րի ու կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի կող մից նշ ված՝ հա մա կար գի ընդ հա նուր բնու թագ րին վե րա բե րող այլ գոր-

ծոն նե րին:
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 Թա փան ցի կու թյուն և վս տա հու թյուն 

Առ ցանց հա մա կար գի հիմ նա կան առա վե լու թյու նը, ըստ հարց ված նե րի, թա փան ցի կու թյան 

ապա հո վումն է. հա մա կար գում կա րե լի է տես նել ներկայացված ծրագ րերը, ֆինանսավորված 

կազ մա կեր պու թյուն ները, ծրագ րի սեղմ նկա րա գի րը և բյու ջեն: «Շատ ՀԿնե րի կող մից նա խա

րա րու թյան նկատ մամբ կար ան վս տահ մո տե ցում, որ նա խա րա րու թյունն աշ խա տում է որո շա կի 

ՀԿնե րի հետ, և այդ մո տե ցու մը ար դա րաց ված էր: Առ ցան ցը լավ քայլ էր, որն ավե լի թա փան

ցիկ էր դարձ նե լու մեր պետ բյու ջեի այդ մա սի կա ռա վա րու մը: Սկզ բում մար դիկ թե րա հա վա տո

րեն էին վե րա բեր վում, բայց քիչքիչ սկ սե ցին ավե լի շատ վս տա հել» (փոր ձա գետ): Սա կայն ոչ 

բո լորն են գտ նում, որ հա մա կար գի հան դեպ վս տա հու թյու նը մեծ է. «Կազ մա կեր պու թյուն նե րը 

չեն վս տա հում, և ինքս էլ չէի վս տա հի, եթե չմաս նակ ցեի և փոր ձա գետ չլի նեի, ին չը հնա րա վո

րու թյուն է տվել հաս կա նալ, որ լրիվ ան կախ մարդ կանց կող մից է գնա հատ վում» (ծ րագ րի ղե-

կա վար, հա մա կար գի փոր ձա գետ): Վս տա հու թյան պա կա սի մա սին են նշում փոր ձա գետ նե րից 

մի քա նի սը, ին չը նրանք պայ մա նա վո րում են թե՛ հա մա կար գի պե տա կան լի նե լով, թե՛ առ ցանց 

հա մա կար գի բար դու թյամբ ու թա փան ցի կու թյան պա կա սով. «Ի րա կա նում ամեն ինչ իրա կա

նաց վում է բա վա կան թա փան ցիկ, բայց քա նի որ ընդ հա նուր վս տա հու թյուն չկա պե տա կան 

հա մա կար գի նկատ մամբ, մար դիկ դեռ մինչև հի մա շատ սկեպ տիկ են մո տե նում», «Խն դիր կա 

նաև այն առու մով, որ մար դիկ չեն վս տա հում պե տա կան հա մա կար գին, բայց Սպոր տի և երի

տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյան երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան վար չու

թյու նը այն քիչ պե տա կան օղակ նե րից է, որի նկատ մամբ ու նեմ բա վա կա նին մեծ հար գանք» 

(փոր ձա գետ ներ): Հա մա կար գում չներգ րավ ված փոր ձա գե տը նշում է. «Առ ցան ցի նկատ մամբ 

ան վս տա հու թյուն կա... Շա տե րը կցան կա նային դի մել, փոր ձել իրենց ու ժե րը, բայց մտ նե լով 

այդ կայ քը և սկզբ նա կա նում չհաս կա նա լով ըն թաց քը, տես նե լով խր թին պրո ցե սը՝ ուղ ղա կի 

հետ են կանգ նում. թա փան ցի կու թյու նը փոքր է»: 

Թա փան ցի կու թյան պա կա սը տվյալ դեպ քում վե րա բե րում է հիմ նա կա նում ար դեն իրա կա նաց-

ված ծրագ րե րի ձեռք բե րում նե րի կամ կա տա րո ղա կա նի մա սին որ ևէ տե ղե կատ վու թյան բա ցա-

կա յու թյա նը: Հա մա կար գի հան դեպ վս տա հու թյան խնդ րի լու ծու մը փոր ձա գետ նե րը տես նում 

են հա մա կար գի մա սին տե ղե կատ վու թյան ավե լի լայն տա րած ման և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան 

ու թա փան ցի կու թյան մե խա նիզմ նե րի բա րե լավ ման մեջ: 

Ան կախ փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան ներ 

Ան կախ փոր ձա գետ նե րի կող մից հայ տե րի գնա հա տու մը հա մա կար գի մյուս առա վե լու թյունն 

է, որը հա ճախ նշ վում է փոր ձա գետ նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից: Ինչ պես նշ վեց, 

ծրագ րային հայ տերն առ ցանց ռե ժի մով գնա հատ վում են փոր ձա գետ նե րի կող մից՝ ըստ սահ-

ման ված չա փա նիշ նե րի, բո լոր գնա հա տա կան նե րը պար տա դիր պետք է մեկ նա բան վեն: Ստաց-

ված գնա հա տա կան նե րի հա մար հաշ վարկ վում է թվա բա նա կան մի ջի նը, և հաս տատ վում են 

այն ծրագ րե րը, որոնք ստա ցել են առա վել բարձր գնա հա տա կան ներ: Ան ցու մային գնա հա տա-

կա նը որոշ վում է առ կա բյու ջեի հնա րա վո րու թյուն նե րով:

 Փոր ձա գե տը, բա ցի պայ մա նագ րից, նաև շա հե րի բախ ման դեպ քում գնա հա տու մից զերծ մնա-

լու և գաղտ նիու թյան պահ պան ման վե րա բե րյալ փաս տա թուղթ է ստո րագ րում, որը խախ տե լու 

դեպ քում հե ռաց վում է հա մա կար գից: Այն դեպ քե րում, երբ փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան-

նե րը մի մյան ցից զգա լիորեն տար բեր վում են, հին գե րորդ փոր ձա գե տի գնա հատ ման հնա րա-
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վո րու թյուն է տր վում, իսկ եթե միայն մեկ փոր ձա գե տի գնա հա տա կան ներն են զգա լի քա նա-

կի նի շե րով շեղ վում մյուս նե րից, ապա մի ջի նը հաշ վար կե լիս այդ գնա հա տա կա նը հաշ վի չի 

առն վում: «Ե թե նույ նիսկ տար բեր հար ցե րի շուրջ տար բեր մո տե ցում ներ են լի նում, լի նում են 

սուբյեկ տիվ մո տե ցում ներ, ան ձնա կան ցան կու թյուն ներ, բայց քա նի որ ընդ հան րա կան մի ջին 

թվա բա նա կան գնա հա տա կանն են ստա նում, նման խն դիր չի լի նում: Եթե մի գնա հա տա կա

նը տար բեր վում է մյուս երե քից 40 և ավե լի նի շով, հաշ վի չենք առ նում» (ՍԵՀՆ ներ կա յա ցու-

ցիչ): Շա հե րի բախ ման հետ կապ ված մտա վա խու թյուն ներ կան թե՛ ծրա գիր իրա կա նաց նող 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի, թե՛ փոր ձա գետ նե րի շր ջա նում: Այ նուա մե նայ նիվ, նրանք հա մա ձայ-

նում են, որ հա մա կար գում սահ ման ված մե խա նիզմ ներն առա վե լա գույնս ապա հո վագ րում են 

այդ երևույ թից: «Ի հար կե, Հա յաս տա նը փոքր է, կա րե լի է շա տե րին ճա նա չել, բայց այն պի սի 

փոր ձա գետ ներ են ընտր ված և այն պի սի փու լում են գտն վում, որ մեծ մա սը զերծ է նրա նից, 

որ աշ խա տեն, որ այդ գու մա րը տրա մադր վի ծա նո թին» (փոր ձա գետ): Փոր ձա գի տա կան գնա-

հատ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րին և խն դիր նե րին ավե լի ման րա մասն կանդ րա դառ նանք 

հայ տե րի գնա հատ մա նը վե րա բե րող բաժ նում:

Հ նա րա վո րու թյուն մար զային և սկս նակ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար

 Հա մա կար գում էլեկտ րո նային ձևա չա փով հայ տեր ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյունն ավե-

լի մեծ մատ չե լիու թյուն է ապա հո վում մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար. «Առ ցանց 

տար բե րա կը մար զե րի մաս նակ ցու թյան հա մար շատ լավ էր, քա նի որ գնալգա լու խն դի րը վե

րա նում է» (ծ րագ րի ղե կա վար): 

Մեծ առա վե լու թյուն է հա մար վում նաև այն, որ դի մե լու հա մար սկս նակ կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի առջև սահ մա նա փա կում չի դր վում, ավե լին՝ առա ջին ան գամ հայտ ներ կա յաց նե լու դեպ-

քում կազ մա կեր պու թյան միավոր նե րը բազ մա պատկ վում են 1,1 գոր ծակ ցով, թեև շեմ է դր վում 

ֆի նան սա վոր ման ծա վա լի առու մով: «Նոր ՀԿ ի հա մար շատ լավ հնա րա վո րու թյուն է, ինչն 

օգ նում է, որ ՀԿն գնա հա տի իր հնա րա վո րու թյուն նե րը. կոնկ րետ իմ ՀԿն առա ջին ծրա գի րը 

անե լուց հե տո հաս կա ցավ, որ կա րող է շատ բան անել» (ծ րագ րի ղե կա վար): Այս գոր ծա կի ցը 

կի րառ վում է նաև տվյալ տա րում որ պես երի տա սար դա կան մայ րա քա ղաք ընտր ված քա ղա-

քից հայ տեր ստա նա լու դեպ քում, որը մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րին ևս մեկ առա վե լու-

թյուն է տա լիս: 

Ե րի տա սար դա կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նա ցում

 Բա ցի վե րը նշ ված առա վե լու թյուն նե րից՝ փոր ձա գետ նե րից մե կը նշում է, որ հա մա կար գը մեծ 

առա վե լու թյուն է տա լիս հենց Սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյա նը, 

քա նի որ նախ հնա րա վո րու թյուն է տր վում ՀԿ-նե րին ներգ րա վել երի տա սար դա կան պե տա կան 

քա ղա քա կա նու թյան ռազ մա վա րու թյան իրա կա նաց ման գոր ծում, երկ րորդ՝ հա սա րա կա կան 

դաշ տից տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու ար դյու նա վետ աղ բյուր է. «Նա խա րա րու թյու նը դաշ

տից շատ լավ տե ղե կա նում է, հաս կա նում է, ինչ է իրա կա նաց վում դաշ տում, նաև ճա նա չում է 

կազ մա կեր պու թյուն նե րին, ձեռք է բե րում գոր ծըն կեր ներ, որոնց մի ջո ցով կա րող է ինչ որ բան 

փո խել: Դա շատ օգ տա կար է, եթե օբյեկ տիվ աշ խա տի, շատ լավ հա մա կարգ է» (փոր ձա գետ):

 Հե տա զո տու թյան որոշ մաս նա կից ներ ընդ գծում են, որ ի տար բե րու թյուն այլ դրա մաշ նոր հային 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ նա խա րա րու թյան դրա մաշ նորհ նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
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կենտ րո նա նա լու ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյան, ազ գային ար ժեք նե րի սեր ման ման ուղ ղու-

թյամբ ծրագ րե րի իրա կա նաց ման վրա, ներգ րա վել Սփյուռ քի և Ար ցա խի երի տա սար դու թյա նը. 

«Ծ րագ րեր կան՝ ազ գային, ռազ մա հայ րե նա սի րու թյան հետ կապ ված, որ որ ևէ մի ջազ գային 

կազ մա կեր պու թյան չես կա րող դի մել» (ծ րագ րի ղե կա վար): Մյուս կող մից հա մա կար գում մի-

ջազ գային փոր ձի կի րա ռու մը նոր տար րեր մտց րեց պե տա կան ֆի նան սա վոր մամբ դրա մա-

շնոր հային ծրագ րե րի բա ղադ րի չում՝ ընդ գծե լով, օրի նակ, սա կավ հնա րա վո րու թյուն նե րով 

երի տա սարդ նե րի ներգ րա վու մը կամ տե սա նե լիու թյան կար ևո րու թյու նը. «... նույ նիսկ չգի տեին 

առաջ դրա մա սին» (փոր ձա գետ):

 Հա մա կար գի վե րա բե րյալ դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր պում

 Կազ մա կեր պու թյուն նե րը և փոր ձա գետ նե րը նշում են, որ հա մա կար գում հա ճախ նույն կազ-

մա կեր պու թյուն նե րի հայ տերն են հաղ թում, քա նի որ նրանք ար դեն ավե լի հմուտ են ծրագ րեր 

շա րադ րե լու գոր ծում: ՊՈԱԿ -ի ներ կա յա ցու ցի չը նշում է, որ 2014թ. առա ջին եռամ սյա կում հաղ-

թած ծրագ րե րի մոտ կե սը ներ կա յաց վել է նախ կի նում հա մա կար գում ծրա գիր չի րա կա նաց րած 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից, ին չը, նա խորդ եռամ սյակ նե րի հա մե մատ, բա վա կա նին մեծ 

թիվ է. «Մենք ու րա խա նում ենք, երբ այդ պի սի տեն դենց կա»:

Ծ րագ րե րի ղե կա վար նե րից մե կը կար ծում է, որ նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ հա մա կարգ 

մուտք գոր ծե լու խն դի րը հմ տու թյուն նե րի պա կա սից է. «Շա հում են այն կազ մա կեր պու թյուն

նե րը, որոնք ու ժեղ են և գի տեն` ինչ պես ծրա գիր գրել, որով հետև դա հմ տու թյուն նե րի հարց է, 

իսկ մյուս երի տա սարդ ՀԿնե րը, որ չգի տեն այդ ամե նի մա սին, դուրս են մնում: Ու ժե ղաց վում 

է ու ժեղ կա ռույ ցը, թույլ կա ռույցն էլ հու սա հատ վում է: Պետք է որ ևէ մե խա նիզմ մշա կել դա փո

խե լու հա մար»: 

Որ պես լու ծում առա ջարկ վում է ավե լի շատ դա սըն թաց ներ կազ մա կեր պել առ ցանց հա մա-

կար գի և ծրագ րի մշակ ման հմ տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, հատ կա պես՝ մար զային կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի հա մար: Հա մա րյա բո լոր փոր ձա գետ նե րը շեշ տում են նմա նօ րի նակ ու սուց ման 

կարևո րու թյունն ու ան հրա ժեշ տու թյու նը: «ՊՈԱԿ ը կա րող է դա սըն թաց ներ անել ցան կա ցող

նե րի հա մար տար վա մեջ մի 2 ան գամ, կա րող է դա անել նաև փոր ձա գետ նե րի մի ջո ցով, օրի

նակ՝ ես անում եմ իմ իսկ նա խա ձեռ նու թյամբ: ...ՊՈԱԿ ը կա րող է խրա խու սել այդ առու մով 

փոր ձա գետ նե րին, բայց՝ ոչ դրա մա կան, որով հետև այս ոլոր տում մի քիչ էլ մարդ կանց նվի

րումն է պետք, մյուս կող մից էլ փոր ձա գե տը սո վո րեց նե լով ինքն էլ շատ բան սկ սում հաս կա նալ 

և սո վո րել» (ծ րագ րի ղե կա վար, փոր ձա գետ): Մյուս փոր ձա գե տը ևս նկա տում է, որ փոր ձա-

գետ ներն ավե լին կա րող են անել հա մա կար գի լու սա բան ման և ՀԿ-նե րին օգ նե լու գոր ծում. 

«Չ գի տեմ՝ ին չու չի ար վում, բայց անընդ հատ առա ջար կը եղել է փոր ձա գետ նե րից այս հա մա

կար գում ՀԿնե րի հետ աշ խա տե լու վե րա բե րյալ՝ այս հար ցը ինչ է նշա նա կում, ինչ հնա րա վո

րու թյուն կա, ինչ պես է հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը ար վում: Ին չու այդ հնա րա վո րու թյու նը չի 

տր վում, չեմ հաս կա նում, նույն էքս պերտ նե րը կա րող են անել, չէ՞ որ իրենց մեծ մա սը թրեյ ներ

ներ են»: 

ՊՈԱԿ -ի աշ խա տա կի ցը նշում է, որ բյու ջեի առ կա յու թյան դեպ քում այդ պի սի դա սըն թաց ներ 

կազ մա կերպ վում են, ան ցյալ տա րի դա սըն թաց է եղել՝ հիմ նա կա նում ֆի նան սա կան հար ցե րի 

պար զա բան մամբ: Այդ դա սըն թա ցին մաս նակ ցել են հիմ նա կա նում դրա մաշ նորհ ստա ցած կազ-

մա կեր պու թյուն նե րը, ինչ պես նաև կազ մա կեր պու թյուն ներ, որոնք ՊՈԱԿ -ի հետ հա մա գոր ծակ-
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ցում են դրա մաշ նոր հային ծրագ րե րի շր ջա նա կից դուրս: ՀԿ-նե րից նրանք, ով քեր մաս նակ ցել 

են այդ դա սըն թա ցին, նշում են այդ հան դիպ ման մա սին և կար ևո րում ստա ցած գի տե լիք նե րը. 

«Ես երբ հա մե մա տում եմ նա խորդ ծրագ րե րը և վեր ջի նը` դա սըն թա ցից հե տո գրած ծրա գի րը, 

ավե լի որա կով է գր վել» (ծ րագ րի ղե կա վար): 

Ոչ ֆոր մալ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ընդ գր կում

 Թեև հա մա կար գի ֆի նան սա վո րումն ապա հով վում է ՀՀ պե տա կան բյու ջեի «հա սա րա կա-

կան կազ մա կեր պու թյան կամ իրա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ չու նե ցող ու սա նո ղա կան 

և երի տա սար դա կան կազ մա կերպ ված խմ բե րին կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րին (ու սա նո ղա-

կան խոր հուրդ ներ, գյու ղա կան երի տա սար դա կան ակումբ ներ և այլն) երի տա սար դա կան 

պե տա կան քա ղա քա կա նու թյանն ուղղ ված ծրագ րե րի և մի ջո ցա ռում նե րի ֆի նան սա վոր ման 

տո ղով»43, հա մա կար գում կա րող են գրանց վել միայն իրա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ 

ու նե ցող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, հիմ նադ րամ նե րը, ու սա նո ղա կան կազ մա-

կեր պու թյուն նե րը: Փոր ձա գետ նե րից մի քա նի սը նշում են, որ ցան կա լի կլի ներ չգ րանց ված 

երի տա սար դա կան խմ բե րին ևս հայ տե րով դի մե լու և ծրագ րեր իրա կա նաց նե լու հնա րա վո րու-

թյուն ըն ձե ռել. «Ե թե 56 երի տա սարդ հա վաք վել է և ու զում է մի շատ լավ բան անել ինչ որ 

մար զում կամ գյու ղում, դա կլի նի նաև վաղ վա լավ կազ մա կեր պու թյան հիմ քը, վեր ջի վեր ջո 

երկ րի զար գաց ման գրա վա կա նը տա ղանդ նե րին բա ցա հայ տելն է և տեղ տա լը» (փոր ձա գետ): 

Այս պի սով՝ առ ցանց դրա մաշ նոր հային հա մա կար գի վե րա բե րյալ փոր ձա գետ նե րը և ծրագ րեր 

իրա կա նաց րած կազ մա կեր պու թյուն նե րը մի շարք առա վե լու թյուն ներ են նշում՝ մաս նա վո րա-

պես էլեկտ րո նային ձևա չա փի շնոր հիվ հայ տեր ներ կա յաց նե լու գոր ծըն թա ցը, հաղ թած ծրագ-

րե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան մատ չե լիու թյու նը, փոր ձա գի տա կան ան կախ գնա հա տա-

կան նե րի մի ջո ցով ընտ րու թյու նը: Միաժա մա նակ նշ վում է հա մա կար գի հան դեպ վս տա հու թյան 

պա կա սի մա սին, ին չը պայ մա նա վոր ված է թա փան ցի կու թյան և հա մա կար գի վե րա բե րյալ 

տե ղե կատ վու թյան տա րած ման պա կա սով: Ընդ որում՝ տվյալ դեպ քում խոս քը ոչ թե հաղ թող 

ծրագ րե րի վե րա բե րյալ թա փան ցի կու թյան մա սին է, այլ հաշ վետ վո ղա կա նու թյան: Կար ևոր-

վում են նաև հա մա կար գի վե րա բե րյալ դա սըն թաց նե րի և սե մի նար նե րի ան ցկա ցու մը, ինչ պես 

նաև ոչ ֆոր մալ խմ բե րի մաս նակ ցու թյան հնա րա վո րու թյու նը: Այ նուա մե նայ նիվ, պե տա կան 

դրա մաշ նոր հային ծրագ րե րի հա մա կար գում cragrer.am հա մա կարգն առա ջինն է իր էլեկտ րո-

նային ձևա չա փով և գնա հատ ման մե խա նիզ մով և մեծ «քայլ առաջ է» պե տա կան բյու ջեով ՀԿ-

նե րի ֆի նան սա վոր ման ոլոր տում: Փոր ձա գետ նե րից մե կը նկա տում է, որ ան գամ Եվ րո պա կան 

երի տա սար դա կան հիմ նադ րամն է նշում, որ իրենց հա մա կար գի ավե լի կա տա րե լա գործ ված 

տար բե րակն է, իսկ հար ևան երկր ներն այդ հա մա կար գը նույ նու թյամբ օգ տա գոր ծել են իրեն ցը 

ստեղ ծե լու հա մար:

Հա ջորդ բա ժին նե րում ման րա մասն կներ կա յաց վեն հե տա զո տու թյու նից ստաց ված տե ղե կատ-

վու թյունն ու կար ծիք նե րը հա մա կար գի առան ձին տար րե րի վե րա բե րյալ՝ հայ տի մշակ ման 

գոր ծըն թա ցից մինչև հաշ վետ վու թյուն նե րի հանձ նու մը: Այ նուա մե նայ նիվ, հարկ է առան ձին 

43 ՀՀ վարչապետին առընթեր ազգային երիտասարդական քաղաքականության խորհրդի որոշում ՀՀ 
պետական բյուջեով երիտասարդական պետական քաղաքականությանն ուղղված ծրագրերի և 
միջոցառումների ֆինանսավորման տողով նախատեսված հասարակական կազմակերպությունների 
դրամաշնորհային ծրագրերի առցանց համակարգի մասին, 19 հունիսի 2010 թվականի N 6 որոշում:
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ան դրա դառ նալ հա մա կար գի տե սա նե լիու թյան հար ցին, քա նի որ հա մա կար գի առա վե լու թյուն-

նե րի քն նարկ ման ըն թաց քում մի քա նի փոր ձա գետ ներ այդ առու մով բա ցեր են տես նում, որոնք 

խո չըն դո տում են հա մա կար գի հան դեպ լիար ժեք վս տա հու թյան ձևա վոր մա նը: 

Տեղեկատվությանտարածումևտեսանելիություն

Ինչ պես նշ վեց, հա մա կար գի հան դեպ վս տա հու թյան աճի հա մար փոր ձա գետ ներն առա ջին 

հեր թին ան հրա ժեշտ են հա մա րում հա մա կար գի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան ավե լի լայն 

տա րա ծու մը: Ներ կա յումս հա մա կար գի մր ցույթ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը տե-

ղադր վում է www.erit.am և ՍԵՀՆ կայ քե րում, նա խա րա րու թյան և ՊՈԱԿ -ի աշ խա տա կից նե րի, 

ինչ պես նաև ՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ան հա տա կան նա խա ձեռ նու թյամբ տա րած վում է սո-

ցիալա կան ցան ցե րով: Փոր ձա գետ նե րից մե կը նշում է. «Շատ երի տա սար դա կան ՀԿներ կա՛մ 

չեն լսել դրանց [դ րա մաշ նոր հային մր ցույթ նե րի] մա սին, կա՛մ դրանց դի մե լու կար գի մա սին: 

Նույ նիսկ եթե մենք այ սօր ու նենք նա խա գա հա կա նի և ՊՈԱԿ ի դրա մաշ նորհ նե րը, որոնք հա

մե մա տա բար չե զոք մի ջոց ներ են, բայց պատ շաճ մա կար դա կով չի տե ղե կաց վում, նրանց չեն 

օգ նում, այլ ասում են. «Կա, եկե՛ք, վերց րե՛ք»: Բայց, օրի նակ, ամե րի կյան դես պա նա տու նը ոչ 

միայն հայ տա րա րում է, որ կա նման հնա րա վո րու թյուն, այլև կազ մա կեր պում է դա սըն թաց ներ, 

թե ինչ պես դի մել և օգ տա գոր ծել այն: Կար ծում եմ՝ այս առու մով պե տա կան դրա մաշ նոր հային 

մի ջոց նե րը ար դյու նա վետ չենք օգ տա գոր ծում»: Հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րը շեշ տում են 

ԶԼՄ-նե րով տա րա ծե լու տար բե րա կը՝ որ պես ավե լի լայն հան րու թյա նը հա սա նե լի մի ջոց:

Ծ րագ րեր իրա կա նաց րած կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշել են, որ հա մա-

կար գի մա սին իմա ցել են իրենց ծա նոթ նե րից, մի քա նիսն էլ ներգ րավ ված են եղել հա մա-

կար գում որ պես փոր ձա գետ կամ էլ մաս նակ ցել են երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան 

ռազմավարության քն նար կում նե րին, որ տե ղից էլ իմա ցել են հա մա կար գի մա սին: Այս պի-

սով՝ հե տա զոտ վող կազ մա կեր պու թյուն նե րի այս շր ջա նա կում չկար որ ևէ մե կը, որ դրա մաշ-

նոր հային հա մա կար գի մա սին իմա նար որ ևէ հրա պա րա կային աղ բյու րից: Նշ վում է նաև, որ 

մրցույ թի գնա հատ ման ըն թա ցա կար գի մա սին տե ղյակ են որ պես փոր ձա գետ կամ իմա ցել են 

դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցե լուց հե տո, սա կայն ցան կա լի կլի ներ, որ այն հա սա նե լի լի ներ նաև 

կայ քում: Այս պես՝ ծրագ րե րի ղե կա վար նե րից մի քա նի սը՝ նաև որ պես հա մա կար գի փոր ձա գետ, 

խոս տո վա նե ցին, որ միայն փոր ձա գետ լի նե լով՝ կա րո ղա ցան հաս կա նալ հա մա կար գը: Հարց-

ված նե րը նշում են, որ հա մա կար գում առ կա փո փո խու թյուն նե րին ճիշտ կլի ներ կայ քից տե ղե-

կա նալ. «Ես չեմ կար ծում, որ պետք էր հա վա քել ՀԿնե րի մի մեծ խումբ և ասել, որ գի տեք, որ 

մեզ մոտ փո փոխ վել է, դա կա րե լի է դնել կայ քում, և դրա հա մար թրեյ նինգ պետք չէր անել», 

«Գի տեմ, որ ինչ որ փո փո խու թյուն ներ են տե ղի ու նե ցել, բայց չգի տեմ՝ դրա մա սին որ տեղ կար

դամ» (ծ րագ րե րի ղե կա վար ներ): 

Տե սա նե լիու թյան խն դի րը նշ վում է ոչ միայն հա մա կար գի և մր ցույթ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե-

կատ վու թյան տա րած ման տե սան կյու նից, այլև իրա կա նաց ված ծրագ րե րի ըն թաց քի ու արդ-

յունք նե րի տե սա նե լիու թյան առու մով: Նա խորդ բաժ նում ար դեն նշել ենք, որ հե տա զո տու թյան 

մաս նա կից նե րը հաշ վետ վո ղա կա նու թյան մե խա նիզմ նե րի պա կաս են տես նում հա մա կար գում: 

Այ սինքն՝ հար կա վոր է կայ քում տե ղադ րել իրա կա նաց ված ծրագ րե րի ար դյունք նե րի վե րա բեր-
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յալ տե ղե կատ վու թյու նը, որը և նա խա տես ված է կայ քում: «Հա մա կար գը պետք է գո վազդ վի, 

լի նի ավե լի բաց, թա փան ցիկ ու հաշ վե տու» (փոր ձա գետ): Տե սա նե լիու թյու նը պետք է ապա-

հով վի նաև լրատ վա մի ջոց նե րով. «Հե ռուս տա տե սու թյամբ տես նում ենք՝ ինչ որ հա մայն քում 

կազ մա կերպ վեց ինչ որ դա սըն թաց, բայց թե ին չու, ին չի մա սին էր, Սպոր տի և երի տա սար

դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյու նը ին չու է ֆի նան սա վո րել, ան հայտ է: Նա խա րա րու թյու նը 

պետք է ու շա դիր լի նի, թե ոնց են իր կող մից ֆի նան սա վոր վող ծրագ րե րը լու սա բան վում, ոնց է 

դա կապ վում տվյալ հա մայն քի խնդ րի լուծ ման հետ» (փոր ձա գետ): Որոշ չա փով տե սա նե լիու-

թյուն է ապա հով վում Հ2 հե ռուս տաա լի քի «Խոս քի իրա վունք» հե ռուս տա հա ղորդ ման մի ջո ցով, 

որն ան դրա դառ նում է իրա կա նաց վող ծրագ րե րին: Սա կայն այդ հա ղորդ ման ձևա չա փը սահ-

մա նա փակ է՝ հիմն ված բա նա վոր խոս քի վրա, մինչ դեռ փոր ձա գետ նե րը նշում են ավե լի դի նա-

միկ, տե սա նյու թե րով հա գե ցած տե ղե կատ վու թյան ան հրա ժեշ տու թյան մա սին: 

Հայտիմշակմանգործընթաց

 Հայ տաձ ևի բար դու թյան վե րա բե րյալ հարց ված նե րի կար ծի քը տար բեր է: Այ նուա մե նայ նիվ, մե-

ծա մաս նու թյու նը նշում է, որ բարդ է հայ տե րի լրաց նե լը. «Շատ լավ պետք է իմա նաս բա ռա պա

շա րը, ինչ է նշա նա կում ծրագ րի ծած կույթ, ծրագ րի տե սա նե լիու թյուն, այ սինքն` տեխ նի կա կան 

բա ռա պա շար կա, որը տե ղայ նաց ված չէ, շատ դի մորդ ներ չեն հաս կա նում»: Կազ մա կեր պու-

թյուն նե րից մե կը դժ վար է ըն կա լել «կի րար կու թյուն, բազ մա պատ կե լիու թյուն» հաս կա ցու թյուն-

նե րը: Հա մա կար գում ներգ րավ վա ծու թյուն չու նե ցող փոր ձա գետ նե րից մե կը փոր ձել է, սա կայն 

չի դի մել իր ծրագ րով՝ հայ տի բար դու թյուն նե րի պատ ճա ռով. «Մի ան գամ փոր ձել եմ, զգա ցել 

եմ, որ բարդ է, չեմ հաս կա նում, մի քա նի ըն կեր նե րից հարց րել եմ, իրենք էլ չեն իմա ցել, հե տո 

որո շել եմ չծախ սել այն մի քա նի շա բա թը այդ ամե նը հաս կա նա լու, սո վո րե լու վրա»: Ծրագ-

րե րից մե կի ղե կա վա րը, ով նաև հա մա կար գի փոր ձա գետ է, առա ջար կում է հայ տի լրաց ման 

վե րա բե րյալ ու ղե ցույց կազ մել. «Ե թե ես չլի նեի փոր ձա գետ, հնա րա վոր է, շատ հար ցեր ինձ 

հա մար բաց լի նեին, և ծրա գի րը չանց ներ: Նոր սկ սող նե րի հա մար դժ վար է, չգի տեն ծրա գիր 

գրել, ու շա դիր չեն, և կա րիք կա, որ պա հանջ նե րը ավե լի պարզ լի նեն»: Հատ կա պես դժ վար 

է մար զային և սկս նակ ՀԿ-նե րի հա մար. «Ըն կալ ման առու մով հայ տի լրա ցու մը պարզ չէ, և 

մար զե րի ՀԿնե րը, որոնք ոչ այն քան փոր ձա ռու և գի տակ են նման հայ տե րի լրաց ման մեջ, 

հայ տե րը լրաց նե լիս նույն պա տաս խա նը կգ րեն, որով հետև հար ցեր կան՝ այն պես են տր ված, 

որ գրե թե չես կա րո ղա նում տար բե րու թյու նը գտ նել: ...Ե թե իս կա պես նպա տա կը այն էր, որ 

մար զե րի ՀԿնե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը ավե լա նա, ապա հայ տի լրաց ման ձևը մի քիչ պետք է 

հս տա կեց վի» (ծ րագ րի ղե կա վար): Մեկ ու րիշ հարց վա ծի խոս քե րով՝ «ՊՈԱԿ ո ւմ պետք է հաշ վի 

առ նեն, որ այդ հայ տը լրաց նող նե րը պրո ֆե սիոնալ ներ չեն, և այդ ամե նը նա խա տես վում է նրա 

հա մար, որ երի տա սարդ ներ ներգ րավ վեն»: 

Ինչ պես նշել ենք, շատ են առա ջարկ նե րը նաև ու սու ցա նող դա սըն թաց-սե մի նար ներ կազ մա-

կեր պե լու վե րա բե րյալ. «Ան գամ եթե ՀԿնե րը մի ջազ գային դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

հետ աշ խա տել են, միև նույնն է, կա րիք ու նեն առ ցանց դրա մաշ նոր հային հա մա կար գում ծրա

գիր գրե լու վե րա բե րյալ սե մի նար նե րի: Կա րե լի է նաև կայ քում տե ղադ րել նման ին ֆոր մա ցիա, 

կամ ձեռ նար կի տես քով լի նի»: 



97ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԶԵԿՈՒՅՑ

Այ նուա մե նայ նիվ, կան փոր ձա գետ ներ և ծրագ րե րի ղե կա վար ներ, որ հայ տի ձևա չա փը պարզ 

են հա մա րում. «Ա վե լի հաս կա նա լի է, քան մի ջազ գային ծրագ րե րի հայ տերն են: Կար ևոր է, որ 

կոնկ րետ հարց լի նի, և կոնկ րետ պա տաս խան պա հան ջեն»: 

Շա տե րը գտ նում են, որ հայ տում կրկն վող հար ցեր կան: Ինչ պես նշ վեց, դա կա րող է կապ ված 

լի նել պա հանջ վող հար ցե րի նր բու թյուն նե րի ըն կալ ման հետ: Հարց ված նե րից մեկն ավե լորդ 

է հա մա րում «Ծ րագ րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ՀՀ երի տա սար դա կան պե տա կան ռազ մա-

վա րու թյա նը», «Հա մա հունչ է կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րու թյա նը» հար ցե րը՝ ասե լով, որ 

բո լոր ծրագ րերն էլ հա մա պա տաս խա նում են ռազ մա վա րու թյա նը, իսկ երի տա սար դա կան ՀԿ-

նե րի կա նո նադ րու թյուն նե րը հիմ նա կա նում նույնն են: Առա ջարկ կար ավե լի մեծ ու շադ րու թյուն 

դարձ նել հիմ նա վոր ման մա սի վրա. «ՊՈԱԿ ի կող մից պա հանջ ներն ավե լի խս տաց վեն, օրի

նակ՝ նախ նա կան հե տա զո տու թյուն պա հան ջի, թե արդյոք դրա կա րի քը կա, թե՝ ոչ, որ պես զի 

ծրա գիր ներ կա յաց նե լիս չհիմն վեն միայն սե փա կան դիր քո րո շում նե րի և դի տար կում նե րի վրա, 

այլ ծրագ րի ան հրա ժեշ տու թյու նը ավե լի հիմ նա վոր լի նի» (ծ րագ րի ղե կա վար):

 Հարց ված նե րից շա տե րը դժ գո հում են հայ տի հետ պա հանջ վող փաս տաթղ թե րի ան հրա ժեշ-

տու թյու նից: «Հայ տե րի լրաց ման մեջ բյու րոկ րա տա կան մա սը շատ է, օրի նակ՝ եթե ինչ որ կա

ռույ ցի հետ հա մա տեղ ծրա գիր ես անում, պետք է փաս տա թուղթ բե րես, որ իրենց հետ հա մա

ձայ նա գիր ու նես, ին չը բա վա կա նին լուրջ փաս տա թուղթ է: Ես ցան կա ցած ծրագ րի դեպ քում 

56 կազ մա կեր պու թյան հետ աշ խա տում եմ, որոնք տար բեր վայ րե րում են գտն վում` Ջա վախք, 

Գյում րի և այլն, ու ար դի կա պի պա րա գա յում կա րող եմ կա՛մ զան գե լով, կա՛մ հա մա ցան ցի մի

ջո ցով պայ մա նա վոր վել: Իսկ նման փաս տաթղ թային հիմք պա հան ջե լու դեպ քում ան հրա ժեշ

տու թյուն է առա ջա նում այ ցե լել, տե ղում հա մա ձայ նա գիր կն քել և այլն»: Փոր ձա գետ նե րը շեշ-

տում են, որ այս հա մա կար գով հիմ նա կա նում ֆի նան սա վոր վում են երի տա սար դա կան և փոքր 

մասշ տա բի ծրագ րեր, որոնց հան դեպ ավե լի մեղմ պա հանջ ներ պետք է լի նեն. «Մեկ մի լիոն 

դրա մի հա մար այն քան փաս տա թուղթ պետք է հա վա քես, իսկ Եվ րո պա կան երի տա սար դա կան 

հիմ նադ րա մի դեպ քում այդ փաս տաթղ թե րի կե սի կեսն ես հա վա քում, հատ կա պես որ դա երի

տա սարդ նե րը պետք է անեն, և ոչ ստա ժա վոր հաշ վա պահ նե րը» (փոր ձա գետ):

 Հայ տի մշակ ման գոր ծըն թա ցում առան ձին դժ վա րու թյուն ներ են ծա գում նա խա հա շի վը լրաց-

նե լիս. «Խր թի նու թյուն կա նաև բյու ջեի մեջ, մուտ քեր ել քեր և այլն, եթե մար դը փոր ձա ռու չէ, 

հաս տատ կխճճ վի այդ ամե նի մեջ, ուղ ղա կի Excel ֆայ լով լրաց վի մուտ քե րը, ներդ րում նե րը, 

ծախ սե րը, ակն կալ վող գու մա րը, մի քիչ ավե լի պարզ դառ նա» (ծ րագ րի ղե կա վար): Նա խա-

հաշ վի փո փոխ ված ձևը լար վա ծու թյուն է ստեղ ծում շա տե րի մոտ. «Նա խա հաշ վի այդ նոր 

ձևում պետք է հիմ նա վո րող տո ղը լրաց նեն, բայց այդ հմ տու թյուն նե րը չու նեն, սո վո րա բար այդ 

սյու նյա կը դա տարկ են թող նում: Փորձ չու նե ցող կա ռույ ցի հա մար բյու ջե գրե լը դժ վար է, շատ 

ՀԿներ չու նեն հաշ վա պահ: Մտա վա խու թյուն ու նեմ, որ այդ նա խա հաշ վի նոր ձևը կվա խեց նի 

ան փորձ դի մորդ նե րին» (ծ րագ րի ղե կա վար, հա մա կար գի փոր ձա գետ): Խոսքն այն մա սին է, որ 

նա խա հա շի վը լրաց նե լիս դի մորդ նե րը պետք է հղում անեն գնե րի մա սին ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 

իրա վա կան ակ տե րին կամ էլ ներ կա յաց նեն գնա հար ցում նե րի ար դյունք նե րը. «Բո լոր ծախ սե

րի հա մար առն վազն 3 գնային առա ջարկ ներ կա յաց նել, դա լուրջ գլ խա ցա վանք է ՀԿ ի հա մար: 

...Գ նային առա ջարկ նե րը ու զե լով՝ չեմ կար ծում, որ էա պես բարձ րաց նում ենք գու մա րի ծախս

ման ար դյու նա վե տու թյու նը: Այ սինքն` եթե այս ապ րան քը վա ճա ռում է 10 կազ մա կեր պու թյուն, 
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150500 ար ժե քի սահ ման նե րում ես կա րող եմ գնային առա ջար կում ներ կա յաց նել 300, 400, 

500 ար ժեք նե րը, բայց իրա կա նում այդ ապ րան քը կա րե լի է ձեռք բե րել նաև 150 ո վ: Այս մե

խա նիզ մը մտց նե լով՝ ավե լորդ բյու րոկ րա տա կան քաշք շուկ է, որ նվա զեց նում է դի մող ՀԿնե րի 

թի վը»: Մեկ ու րիշ հարց ված նշում է, որ գնա հար ցում նե րը ձևա կան կողմ են հա մար վում ՀԿ-

նե րի շր ջա նում և չեն նպաս տում հա մա կար գի հան դեպ վս տա հու թյան բարձ րաց մա նը. «Գ նա

հար ցում նե րի պա հան ջը մի կող մից դժ վա րեց նում է դի մե լու պրո ցե սը, հատ կա պես որ հա սա

րա կու թյան մեջ ձևա վոր ված կարծ րա տիպ կա նա խա րա րու թյան գոր ծու նեու թյան վե րա բե րյալ, 

որ թա փան ցիկ չէ, տր վում են ծա նոթ, խնա մի, բա րե կամ կա պե րով, այդ կա, որը փոր ձում ենք 

ամեն ան գամ կոտ րել. դա անում ենք՝ այլ ՀԿնե րին հա մո զե լով, որ դա թա փան ցիկ է, և շա հում 

կամ չես շա հում՝ կախ ված է ծրագ րի որա կից»: Առա ջարկ կա գնա հարց ման պա հան ջը սահ մա-

նել գո նե ար դեն հայ տի հաս տա տու մից հե տո:

 Հայ տի ձևա չա փի վե րա բե րյալ առա ջար կու թյուն նե րի մյուս խում բը վե րա բե րում է տար բեր 

ձևա չա փի ծրագ րե րում հայ տի տար բեր ձևեր ու նե նա լուն. «Հար ցա շա րը լավն է, բայց կախ

ված ծրագ րե րից՝ հար ցա շա րը որոշ դեպ քե րում պետք է փո փո խել» (ծ րագ րի ղե կա վար): Հարց-

ված նե րից մի քա նի սը նշում են, որ այն առա վել հար մա րեց ված է մի ջո ցա ռում պա րու նա կող 

ծրագ րի հա մար, և դրա հա մար էլ ծրագ րե րի մեծ մա սը դա սըն թաց կամ կր թա կան այլ մի ջո-

ցա ռում է պա րու նա կում. «...ա նընդ հատ նույն տի պի ծրագ րեր են ան ցնում» (փոր ձա գետ): Ընդ 

որում՝ «Հան դի պու մից զատ» տի պի ծրագ րե րում պետք է նույն ձևա չափն օգ տա գոր ծել, որը 

սահ մա նա փա կում է հնա րա վոր ծրագ րային գա ղա փար նե րը: Առա ջարկ վում է այդ տի պի ծրագ-

րե րի հա մար առան ձին ձևա չափ ստեղ ծել: Փոր ձա գետ նե րից մե կը նկա տում է, որ լի նում են 

ծրագ րեր, որոնք ար ժե քա վոր են և նո րա րար, սա կայն հայ տի ձևա չա փի պա հանջ նե րին չհա-

մա պա տաս խա նե լու ար դյուն քում ցածր միավոր ներ են հա վա քում: Որ պես լու ծում նա օրի նակ 

է բե րում Եվ րա խորհր դի դրա մաշ նոր հային հա մա կար գը. «Եվ րա խոր հուրդն ու ներ էլի A, B, C 

տի պի ծրագ րեր և ու ներ առան ձին D տի պի ծրագ րե րի հնա րա վո րու թյուն, որ տեղ պի լո տային, 

փոքր ծրագ րեր էին, ու որ տեղ նե րառ ված էին տար բերտար բեր տի պի ծրագ րեր: Պետք է մտա

ծել, թե հենց այդ ֆոր մա տից դուրս ծրագ րե րը ինչ պես կա րե լի է գնա հա տել, որ գնա հա տու մը 

ար դար լի նի»: 

Հայ տի դրա կան կող մե րից նշ վում է այն, որ հայ տի ձևն ու նի վեր սալ է. «...այս տեղ ֆոր մայի մեջ 

այն ամենն է, ինչ եվ րո պա կան ու ամե րի կյան ֆոր մա նե րի մեջ կա, այ սինքն` նույ նիսկ չանց նե

լու դեպ քում կա րող ես վերց նել և այլ տե ղեր դի մել» (փոր ձա գետ): Այ նուա մե նայ նիվ, փոր ձա-

գետ նե րից մե կը նկա տում է, որ առա վել որա կյալ ծրա գիր մշա կե լու հա մար ճիշտ կլի ներ, որ 

հայ տի բա ժին ներն ավե լի մո տիկ լի նեին գնա հատ ման չա փա նիշ նե րին, քա նի որ ներ կա յումս 

որո շա կի տար բե րու թյուն ներ կան:

 Հայ տի լրաց ման ժա մա նակ լի նում են խա փա նում ներ, որոնց պատ ճա ռով կազ մա կեր պու թյու-

նը ստիպ ված է նո րից լրաց նել ամ բողջ հայ տը: Առա ջարկ վում է լրաց ված հայ տի պահ պան ման 

հա մար ավ տո մատ պահ պան ման հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծել, որ պես զի խա փա նում նե րի դեպ-

քում տե ղե կատ վու թյու նը չկոր չի, տե ղե կատ վու թյու նը եր բեմն չի պահ պան վում ան գամ պահ-

պան ման կո ճա կը սեղ մե լու դեպ քում: 

Մի քա նի հարց ված հա մա կար գի փո փո խու թյուն նե րի մա սին տե ղե կա ցել են ար դեն իսկ մշա-

կած հայ տը ներ կա յաց նե լուց հե տո: Այ սինքն՝ հայ տա րա րու թյան տե ղադ րու մից հե տո տե ղի է 
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ու նե ցել փո փո խու թյուն, որի մա սին ՀԿ-նե րը կա րող էին չի մա նալ, սա կայն ար դյուն քում նրանց 

ծրա գի րը մերժ վել է հենց այդ փո փոխ ված պա հան ջի պատ ճա ռով. «Ծ րա գիրս առանց դի տարկ

վե լու մերժ վեց, քա նի որ ժամ կե տի խախ տում կար ծրագ րում, երբ հայ տա րա րու թյու նը կար դա

ցել էի, գր ված էր 40 օր ան ց է մեկ նար կե լու ծրա գի րը, այդ հաշ վար կով էլ գրել եմ, այ նու հետև 

փո փո խու թյուն է եղել, և 40 օրը դարձ րել են 60, որը չէի տե սել»: Մեկ ու րիշ կազ մա կեր պու-

թյան ծրա գիր նախ հաս տատ վել էր, հե տո մեր ժում ստա ցել, քա նի որ նոր կարգ էր ըն դուն վել, 

որ նույն ան ձը չի կա րող ներգ րավ վել մե կից ավե լի ծրագ րե րում: Թեև հարց ված նե րը կար գի 

փո փո խու թյան հետ կապ ված որ ևէ առար կու թյուն չու նեին, բայց առա ջար կում են կար գի փո-

փո խու թյու նից հե տո ավե լի շատ ժա մա նակ հատ կաց նել մինչ դրա կի րա ռու մը՝ նման թյու րի մա-

ցու թյուն նե րից խու սա փե լու հա մար: 

Ա ռա ջարկ ներ կային նաև հայ տա րա րու թյու նից մինչև դի մե լու վերջ նա ժամ կետ ժա մա նա կը եր-

կա րաձ գե լու վե րա բե րյալ՝ պատ շաճ պատ րաստ վե լու և որա կյալ ծրա գիր գրե լու հա մար բա-

վա կա նա չափ ժա մա նակ տրա մադ րե լու նկա տառ մամբ՝ մա նա վանդ հաշ վի առ նե լով պա հանջ-

վող փաս տաթղ թե րի պատ րաստ ման ժա մա նա կա տա րու թյու նը: 

Հայտերիգնահատումևընտրություն

 Ներ կա յաց ված ծրագ րե րը փոր ձա գետ նե րի կող մից գնա հատ վում են 24 չա փա նիշ նե րով, որոնց 

գնա հա տումն ուղ ղորդ վում է ման րա մասն հար ցե րով: Յու րա քան չյուր չա փա նի շի հա մար առա-

վե լա գույն գնա հա տա կա նը տար բեր է՝ 5-ից 20 միավոր՝ կախ ված չա փա նի շի կար ևո րու թյու-

նից: Յու րա քան չյուր գնա հա տա կան մեկ նա բան վում է: Չա փա նիշ նե րը նե րա ռում են հետ ևյա լը.

l ծ րագ րի իրա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, կա րի քի հիմ նա վո րու մը,

l ծ րագ րային խն դիր նե րի չա փե լիու թյունն ու իրա տե սու թյու նը, հա մա պա տաս խա նու թյու-

նը նպա տակ նե րին, ծրագ րի պլա նա վո րու մը, 

l ե րի տա սարդ նե րի մաս նակ ցու թյան ապա հո վու մը, ընտ րու թյան մե խա նիզմ նե րը, ոչ ֆոր-

մալ ու սուց ման և զար գաց ման խթա նու մը, սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րով երի-

տա սարդ նե րի ներգ րա վու մը,

l ծ րագ րի տե սա նե լիու թյու նը և ար դյունք նե րի տա րած ման մե խա նիզմ նե րը,

l  շա րու նա կե լիու թյան և կա յու նու թյան ապա հով ման մե խա նիզմ նե րը,

l ծ րագ րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ՀՀ երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան ռազ-

մա վա րու թյա նը,

l  կազ մա կեր պու թյան, աշ խա տա կազ մի և փոր ձա գետ նե րի փոր ձը, ծրագ րի հա մա պա-

տաս խա նու թյու նը կա նո նադ րա կան նպա տակ նե րին, հա մա գոր ծակ ցու թյու նը այլ կազ-

մա կեր պու թյուն նե րի հետ,

l  ծախ սե րի հիմ նա վո րու մը, հա մա պա տաս խա նու թյու նը պա հանջ նե րին, ֆի նան սա կան և 

ոչ ֆի նան սա կան ներդ րում նե րը:
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Գ նա հատ ման հա մա կար գում ամե նա բարձր միավո րը՝ 20 միավո րը, հատ կաց վում է ծրագ րի 

ար դիակա նու թյանն ու առաջ նայ նու թյա նը: Փոր ձա գետ նե րից մի քա նի սը դա ճիշտ են հա մա-

րում, քա նի որ ար դիական չլի նե լու դեպ քում, որ քան էլ որ հս տակ և որա կյալ ծրա գիր գր վի, այն 

նպա տա կա հար մար չէ ֆի նան սա վո րել, սա կայն մի փոր ձա գետ այդ չա փա նի շին հատ կաց վող 

միավոր նե րի քա նա կը չա փա զանց մեծ է հա մա րում:

Ծ րա գիր իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րից մի քա նի սը շեշ տում են, որ կար ևոր է ու-

շադ րու թյուն դարձ նել ծրագ րի գա ղա փա րին և պա կաս քն նա դա տա բար մո տե նալ տեխ նի կա-

կան նր բու թյուն նե րին. «...ե րի տա սարդ կա ռույ ցին աջակ ցել, որ պես զի ոգ ևոր վի և հա մար ձա

կո րեն ներգ րավ վի այդ ամե նի մեջ, որով հետև այդ կա ռույց նե րը, մի քա նի ան գամ դի մե լով և 

ինչ որ տեխ նի կա կան չն չին խնդ րի պատ ճա ռով մերժ վե լով, միան գա մից հու սա հատ վում են» 

(ծ րագ րի ղե կա վար): Սա կայն փոր ձա գետ նե րը նշում են, որ միշտ ավե լի մեղմ են գնա հա տում 

առա ջին ան գամ դի մող նե րին. «Լի նում են դեպ քեր, որ թույլ ծրա գիր է, բայց ան ցնում է, որով

հետև առա ջին ան գամ է դի մել կամ մար զից է» (փոր ձա գետ): 

Փոր ձա գետ նե րը կար ևո րում են ծրա գիր ներ կա յաց նող կազ մա կեր պու թյան նա խորդ ծրագ րի 

փոր ձը հաշ վի առ նե լը, որը նա խա տես ված չէ գնա հատ ման չա փա նիշ նե րով, թեև որոշ չա փով 

քն նարկ վում է կազ մա կեր պու թյան ընդ հա նուր փոր ձա ռու թյան բաժ նում: Առան ձին քն նարկ ման 

առար կա է հա մա ֆի նան սա վոր վող ծրագ րե րի գնա հա տու մը: Փոր ձա գետ նե րից մեկն առա ջար-

կում է հա մա ֆի նան սա վո րում ու նե նա լու դեպ քում ավե լի բարձր գնա հա տա կան տալ ծրագ րին, 

մյուսն էլ այդ տի պի ծրագ րե րում կրկ նա կի ֆի նան սա վոր ման վտանգ է տես նում. «Փոր ձա գետ

նե րը այն քան պետք է տե ղյակ լի նեն ամեն ին չից, որ շատ արագ կա րո ղա նան իդեն տի ֆի կաց

նել և տար բե րա կել այն ծրագ րե րը, որոնք ար հես տա կան ֆի նան սա վո րում են ու զում»: Այն 

ծրագ րե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի դեպ քում, որ տեղ փոր ձա գետն ակն հայտ խն դիր ներ է 

տես նում, փոր ձա գետ նե րից մեկն առա ջար կում է սահ մա նել վե տոյի իրա վունք. այ սինքն՝ եթե 

փոր ձա գետ նե րից մե կը գտ նում է, որ ինչ -ի նչ պատ ճառ նե րով տվյալ ծրա գի րը չպետք է ֆի նան-

սա վոր վի, և կա րո ղա նում է բո լոր հիմ նա վո րում նե րը ներ կա յաց նել, հա մա կար գող աշ խա տան-

քային խում բը պետք է հաշ վի առ նի դա և չհաս տա տի ծրա գի րը:

Հայտերիգնահատումևընտրություն.դոնոր

կազմակերպություններիփորձը

Ունենում ենք գնահատման հանձնաժողով, ամեն մեկն իր գնահատումն 

է անում, հետո հավաքվում ենք և քննարկում, նաև հիմնավորում ենք և 

քննարկում միավորները, հետո նոր տալիս ենք վերջնական մատրիցա 

ու գնահատման հաշվետվություն ենք կազմում:

ՄԱԿի Զարգացման ծրագրեր
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 Հայ տե րի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը քն նար կե լիս հարց ված ներն իրենց պա տաս խան նե րում 

առան ձին ան դրա դառ նում են փոր ձա գետ նե րի հմ տու թյուն նե րին, գնա հատ ման անա չա ռու-

թյանն ու օբյեկ տի վու թյա նը, ինչ պես նաև ՀԿ-նե րի՝ գնա հատ ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու-

թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն նե րին: 

Փոր ձա գետ նե րի հմ տու թյուն նե րը և ու սուց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը 

Ինչ պես նշել ենք, փոր ձա գետ նե րի ինս տի տուտն առ ցանց դրա մաշ նոր հային հա մա կար գի 

հիմ նա կան առա վե լու թյուն նե րից է: Փոր ձա գետ նե րը և կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու-

ցիչ նե րը հա մա կար գի նկատ մամբ վս տա հու թյու նը մաս նա վո րա պես հիմ նա վո րում են ան կախ 

փոր ձա գի տա կան գնա հատ ման ըն թա ցա կար գով: Այդ ըն թա ցա կար գը հատ կա պես գնա հա տե լի 

է այն պա րա գա յում, որ սա կա վա թիվ պե տա կան մար մին ներ են փոր ձա գի տա կան գնա հատ ման 

մի ջո ցով ֆի նան սա վո րում տրա մադ րում ՀԿ-նե րին: 

Ընդ հա նուր առ մամբ հա մա կար գից տե ղյակ հարց ված նե րի կող մից փոր ձա գետ նե րի կազ մը 

գնա հատ վում է որ պես փոր ձա ռու և բազ մապ րո ֆիլ: Այ նուա մե նայ նիվ, փոր ձա գետ նե րի մե ծա-

մաս նու թյու նը գտ նում է, որ ան հրա ժեշտ է ժա մա նակ առ ժա մա նակ ու սու ցո ղա կան մի ջո ցա-

ռում ներ կազ մա կեր պել՝ փոր ձի փո խա նակ ման ու գնա հատ ման մո տե ցում նե րի հա մա պա տաս-

խա նեց ման հնա րա վո րու թյուն տա լով փոր ձա գետ նե րին: Առա ջարկ վում է նաև գնա հատ ման 

մո տե ցում նե րի վե րա բե րյալ ու ղե ցույց մշա կել: 

Ըստ հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի՝ հա մա կար գի փոր ձա գետ նե րի վեր ջին հան դի պու մը 

տե ղի է ու նե ցել 2012թ. ավար տին, սա կայն որոշ փոր ձա գետ ներ ներգ րավ վել էին դրա նից ուշ և 

որ ևէ հան դիպ ման չեն մաս նակ ցել: Նա խորդ հան դիպ մա նը մաս նակ ցած փոր ձա գետ ներն այն 

շատ ար դյու նա վետ են հա մա րում. «Բա ցի նրա նից, որ ծա նո թա ցել ենք մի մյանց հետ, նաև մշա

կել ենք առա ջար կու թյուն նե րի փա թեթ և ներ կա յաց րել վար չու թյա նը» (փոր ձա գետ): Ար դյուն-

քում փո փո խու թյուն ներ են կա տար վել գնա հատ ման սանդ ղա կում, փոր ձա գետ ներն էլ ավե լի 

սինխ րոն են սկ սել գնա հա տել ծրագ րե րը. «...ընդ հա նուր հայ տա րա րի եկան բո լոր փոր ձա գետ

նե րը, թե ինչ սկզ բունք նե րով պետք է գնա հա տեն» (փոր ձա գետ): 

Կազ մա կեր պու թյուն նե րից եր կու սը բա վա կա նին խիստ ար տա հայտ վե ցին փոր ձա գետ նե րի 

որա կա վոր ման առու մով՝ նշե լով, որ փոր ձա գետ նե րը ոչ միշտ են հաս կա նում ծրագ րի ոլոր-

տից. «Կան փոր ձա գետ ներ, որոնք ընդ հան րա պես չգի տեն, թե ինչ է ծրա գի րը, նպա տա կը և 

խն դիր նե րը ինչ պես իրա րից տար բե րել, ինչ պես կա տա րել SMART վեր լու ծու թյուն և որո շա կի 

եզ րա հան գում ներ են անում, որն ան հաս կա նա լի է» (ծ րագ րի ղե կա վար): Նմա նօ րի նակ եզ րա-

հան գում նե րը նրանք կա տա րել են մերժ ման պատ ճառ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կան քի հի ման 

վրա: Կազ մա կեր պու թյուն նե րից մե կը չի վի ճար կել մեր ժու մը. «Ար դյունք նե րի հետ հա մա ձայն 

չէինք, բայց չցան կա ցանք նա խա րա րու թյան հետ անա խոր ժու թյուն նե րի գնալ և որո շե ցինք 

ուղ ղա կի որոշ ժա մա նակ նա խա րա րու թյան մի ջոց նե րից չօգտ վել», իսկ մյու սը վի ճար կե լուց 

հե տո ստա ցել է դրա կան ար դյունք. «Ես գրե ցի դի մում նա խա րա րու թյա նը, որ այդ կե տե րին 

հա մա պա տաս խան գնա հա տա կան չի տվել փոր ձա գե տը, նա խա րա րու թյու նում քն նար կե ցին, 

և իրենք էլ եկան այս եզ րա կա ցու թյա նը... Նույն ծրա գի րը նո րից ու ղար կե լով՝ առանց որ ևէ փո

փո խու թյան հաս տատ վեց»: 

Փոր ձա գետ նե րը ևս նշում են, որ յու րա քան չյուր ծրագ րի դեպ քում փոր ձա գե տի ընտ րու թյու նը 
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պետք է ճիշտ կա տար վի, ընդ գրկ վի հա մա պա տաս խան ոլոր տի, խնդ րին քա ջա ծա նոթ մաս-

նա գետ: Այդ մո տե ցումն էլ հենց կի րառ վում է հա մա կար գում. ՊՈԱԿ -ի տնօ րե նը նշում է, որ յու-

րա քան չյուր ծրա գիր ստա նա լուց հենց այդ ծրագ րում նշ ված ոլորտ նե րին հա մա պա տաս խան 

ընտր վում են գնա հա տող փոր ձա գետ նե րը՝ հաշ վի առ նե լով նաև հա սա րա կա կան ու պե տա կան 

սեկ տոր նե րը ներ կա յաց նող փոր ձա գետ նե րի հա մա մաս նու թյու նը:

Գ նա հատ ման օբյեկ տի վու թյուն

 Փոր ձա գետ նե րի ինս տի տու տը և գնա հատ ման՝ հս տակ նկա րագր ված չա փա նիշ նե րը թույլ են 

տա լիս հնա րա վո րինս ապա հո վել ծրագ րե րի գնա հատ ման օբյեկ տի վու թյու նը: Փոր ձա գետ նե-

րից մեկն ան գամ նշում է. «Մենք այն քան օբյեկ տիվ ենք սար քել այդ հա մա կար գը, որ դեմ է 

սկ սել ար դեն աշ խա տել... Գնա հա տում ես, ինչ որ այն տեղ տր ված է, ցու ցա նի շը դա է, եթե դա 

գրած է, դու իրա վունք չու նես ցածր դնել»՝ նկա տի ու նե նա լով այն, որ ան գամ ծրագ րի կամ 

իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյան նկատ մամբ վս տա հու թյուն չու նե նա լու դեպ քում էլ փոր ձա-

գե տը չի կա րող ցածր գնա հա տել ծրա գի րը, եթե այն բո լոր չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա-

նում է: 

Այ նուա մե նայ նիվ, կան հան գա մանք ներ, որոնք թե՛ փոր ձա գետ նե րի, թե՛ կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի կող մից նշ վում են որ պես գնա հատ ման օբյեկ տի վու թյա նը խո չըն դո տող գոր ծոն ներ: 

Վերևում ար դեն նշ վեց փոր ձա գետ նե րի ընտ րու թյան կար ևո րու թյու նը, այ սինքն՝ որ քան էլ չա-

փա նիշ ներն օբյեկ տիվ մշակ ված լի նեն, տար բեր փոր ձա գետ ներ տար բեր մո տե ցում ներ ու գի-

տե լիք ներ կա րող են ու նե նալ խնդ րի վե րա բե րյալ և տար բեր կերպ գնա հա տել ծրա գի րը. «... թե 

ինչ հա յացք նե րի տեր փոր ձա գետ կգ նա հա տի ծրա գի րը, չես կա րող կան խա տե սել» (հա մա-

կար գի փոր ձա գետ, ծրագ րի ղե կա վար):

Օբյեկ տի վու թյան հնա րա վոր խո չըն դոտ հան դի սա ցող հա ջորդ գոր ծո նը փոր ձա գետ նե րի վե-

րա բեր մունքն է գնա հատ վող ծրա գի րը ներ կա յաց նող կազ մա կեր պու թյան նկատ մամբ. «Փոր

ձա գետ նե րին կա րող է խան գա րել այն փաս տը, որ գի տեն, թե որ կազ մա կեր պու թյան ծրա գիրն 

են գնա հա տում»: Կա կար ծիք, որ ծրա գիր ներ կա յաց նող կազ մա կեր պու թյան անա նու նու թյու-

նը կա րող է լու ծել այդ խն դի րը. «... պետք է չեր ևա, թե ում կազ մա կեր պու թյունն է գնա հա տում 

փոր ձա գե տը, որով հետև դեռևս մարդ կային գոր ծոն կա, ծրա գի րը պետք է գնա հատ վի լրիվ 

անա նուն» (ծ րագ րի ղե կա վար): Փոր ձա գետ նե րից մե կը ևս կար ծում է, որ դաշ տում բո լորն 

իրար ճա նա չում են, և սուբյեկ տի վու թյան խն դիր կա. «Կան խա կալ մո տե ցում կա, որով հետև 

կա րող ես քո ըն կեր նե րի ծրա գի րը գնա հա տել կամ թշ նա մի նե րի: Այս խն դի րը որո շա կիորեն 

կա րե լի է լու ծել, եթե ծրա գի րը գնա հա տե լիս չեր ևա կազ մա կեր պու թյան անու նը, և գնա հատ

վեր զուտ գա ղա փա րը, ոլոր տը փոքր է, մե կը մյու սին ճա նա չում են»: Սա կայն փոր ձա գետ նե րից 

շա տերն անա նու նու թյան գա ղա փա րին դեմ են, քա նի որ այդ դեպ քում դժ վար կլի նի գնա հա տել 

կազ մա կեր պու թյան փոր ձա ռու թյու նը. «Ծ րա գի րը գնա հա տե լիս կար ևոր է տես նել, թե որ կազ

մա կեր պու թյան ծրա գիրն է դա, որ պես զի հաս կա նաս, թե որ քա նով է լե գի տիմ այդ ծրա գի րը 

իրա կա նաց նե լու հար ցում և փոր ձա ռու թյու նը: ...Ե թե լավ փոր ձա գետ ես և ոլոր տին ծա նոթ, 

ան գամ եթե անու նը չի եր ևում, միև նույնն է, կռա հում և հաս կա նում ես, թե որ կազ մա կեր պու

թյան ծրա գիրն է: Չեմ կար ծում, որ նույ նիսկ կա րե լի է դրա հա մար ռե սուրս ծախ սել, պետք է 

ռե սուրս ծախ սել մի քիչ ավե լի առողջ մթ նո լորտ ստեղ ծե լու հա մար» (փոր ձա գետ): 

Հա ջորդ ամե նա հա ճախ քն նարկ վող խն դիրն է փոր ձա գետ նե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը տար-
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բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րում, որոնք մաս նակ ցում են առ ցանց հա մա կար գի մր ցույթ նե րին: 

Փոր ձա գետ նե րը, հա մա ձայն շա հե րի բախ ման վե րա բե րյալ իրենց ստո րագ րած փաս տաթղթի, 

իրա վունք չու նեն գնա հա տել իրենց կամ իրենց մտե րիմ ան ձանց կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

ծրագ րե րը, սա կայն միաժա մա նակ նրանք գնա հա տում են այլ ծրագ րեր, որոնք, ըստ էու թյան, 

մր ցա կից ծրագ րեր են իրենց հա մար. «Ե թե կազ մա կեր պու թյան նա խա գա հը գնա հա տում է մեկ 

այլ կազ մա կեր պու թյան ծրա գիր այն պա րա գա յում, երբ ին քը նույն պես ծրա գիր է ներ կա յաց րել, 

այս դեպ քում ամեն ինչ մնում է խղ ճի վրա, բայց հա ճախ այդ գնա հա տու մը լի նում է սուբյեկ

տիվ» (ծ րագ րի ղե կա վար): Փոր ձա գետ ներն իրենք էլ ըն դու նում են այդ խն դի րը. «Չես կա րող 

անա չառ գնա հա տել, եթե գի տես, որ դա քո կազ մա կեր պու թյան ծրագ րին մր ցա կից ծրա գիր է»: 

Միաժա մա նակ նրանք հա մա րում են, որ այդ խն դի րը հնա րա վոր չէ միան շա նակ լու ծել՝ իրենց 

կազ մա կեր պու թյուն նե րին ար գե լե լով դի մել դրա մաշ նորհ նե րի կամ էլ փոր ձա գետ ներ ներգ րա-

վե լով ՀԿ ոլոր տից դուրս, քա նի որ այդ դեպ քում ար դեն կտու ժի կա՛մ իրենց կազ մա կեր պու թյու-

նը, և ստիպ ված կլի նեն հրա ժար վել փոր ձա գե տի կար գա վի ճա կից, կա՛մ էլ՝ հա մա կար գը. «Ոնց 

կա րե լի է լի նել փոր ձա գետ, բայց չլի նել ոլոր տում» (փոր ձա գետ):

Խն դի րը մա սամբ լուծ վել է 2014թ. հաս տատ ված կար գով, ըստ որի՝ փոր ձա գետն իր կազ մա-

կեր պու թյան անու նից ծրագ րի հայտ ներ կա յաց նե լիս իրա վունք չու նի առ հա սա րակ որ ևէ հայտ 

գնա հա տել տվյալ եռամ սյա կում: Այս լու ծումն ապա հո վում է մր ցա կից հայ տե րի գնա հա տու մից 

փոր ձա գետ նե րին զերծ պա հե լը: Սա կայն փոր ձա գետ նե րի շա հե րի բախ ման մեկ այլ կար ևոր 

կողմ էլ կա, որն ավե լի հա ճախ է շեշտ վում հարց ված նե րի կող մից: Խոս քը ծրագ րե րի գնա հատ-

ման չա փա նիշ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տի րա պետ ման մա սին է, որը փոր ձա գետ-

նե րին նշա նա կա լի առա վե լու թյուն է տա լիս ծրագ րեր մշա կե լուց, և նրանք դա չեն թաքց նում. 

«Քա նի որ ես փոր ձա գետ եմ, գի տեմ, թե փոր ձա գե տը որ կող մերն է թույլ հա մա րում և որ կող

մե րը ու ժեղ, իսկ այն մար դը, որը փոր ձա գետ չէ և ինձ հետ զու գա հեռ ծրա գիր է ներ կա յաց

նում, քիչ հա վա նա կան է, որ առա վե լու թյունն իր կող մը կլի նի... Շա հե րի բա խում միան շա նակ 

կա, որով հետև այն հար ցա շա րը, որով ծրա գիր ես ներ կա յաց նում, նույն հար ցա շա րը չէ, որով 

փոր ձա գետն է գնա հա տում» (ծ րագ րի ղե կա վար, հա մա կար գի փոր ձա գետ): Հա մա կար գի փոր-

ձա գետ չհան դի սա ցող հարց ված նե րը ևս նկա տել են, որ դրա մաշ նորհ ստա ցած կազ մա կեր-

պու թյուն նե րից շա տե րը ղե կա վար վում են հա մա կար գի փոր ձա գետ նե րի կող մից. «Ե թե նայենք 

փոր ձա գետ նե րի ցու ցա կը և այն ՀԿնե րի ցան կը, որոնք պար բե րա բար ծրա գիր են շա հում, 

հաս կա նա լի է, որ փոր ձա գետ նե րի և շա հած ՀԿնե րի միջև որո շա կի կապ կա» (ծ րագ րի ղե կա-

վար): Մեկ այլ կազ մա կեր պու թյան ղե կա վար նշում է. «ՀԿնե րը ան հա վա սար մր ցակ ցու թյան 

մեջ են այն առու մով, որ ՀԿնե րից շա տե րի ղե կա վար նե րը նաև փոր ձա գետ ներ են, իրենք տի

րա պե տում են այն գի տե լի քին, ին չին մյուս ՀԿնե րը չեն տի րա պե տում, և կի րա ռե լով այդ գի

տե լի քը՝ պար զա պես հաղ թում են այդ մր ցույթ նե րում»:

Ինչ պես նշ վեց, փոր ձա գետ նե րի ղե կա վա րած կազ մա կեր պու թյուն նե րին հայ տեր ներ կա յաց նե-

լու ար գել քը փոր ձա գետ նե րը իրա տե սա կան չեն հա մա րում, սա կայն մեկ այլ լու ծում են առա-

ջար կում՝ թա փան ցիկ դարձ նել գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը: Եթե կազ մա կեր պու թյուն նե րի ղե-

կա վար նե րը որո շում են փոր ձա գետ դառ նալ՝ հա մա կար գը հաս կա նա լու և հայ տը գնա հատ ման 

չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու նպա տա կով, ու րեմն կա րե լի է այդ հա մա կարգն 

ավե լի հաս կա նա լի դարձ նել բո լոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար, որ պես զի խտ րա կա նու-

թյու նը վե րա նա: Բա ցի դրա նից՝ այս պես, թե այն պես ՀԿ-նե րին հա մա կար գին ծա նո թա նա լու 
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հնա րա վո րու թյուն է տր վում պար բե րա կան հան դի պում նե րի ըն թաց քում, որոնք կազ մա կերպ-

վում են ՊՈԱԿ -ի կող մից, հետ ևա պես կա րե լի է են թադ րել, որ այդ չա փա նիշ նե րի վե րա բե րյալ 

գաղտ նիու թյան որ ևէ կա նո նա կար գում չկա: Ըստ հա մա կար գի մշակ մա նը մաս նակ ցած փոր-

ձա գետ նե րի՝ գնա հատ ման հա մա կար գը հրա պա րա կային դարձ նելն ար դեն իսկ որոշ ված էր 

տա րի ներ առաջ, կայ քում տե ղադ րե լը զուտ տեխ նի կա կան խն դիր է. «Այդ ու ղե ցույ ցը ար դեն մի 

տա րի է, ինչ պատ րաստ է, բայց այդ գոր ծըն թա ցը առաջ չի գնում» (փոր ձա գետ):

Հայտերիգնահատումևընտրություն.դոնոր

կազմակերպություններիփորձը

Կան հստակ չափանիշներ, որոնցով արվում է այդ բոլոր ծրագրերի 

գնահատումը: Առաջին փուլում հայտերն ընթերցվում են, 

գնահատվում են անհատապես, այնուհետև տեղի է ունենում ընտրող 

հանձնաժողովի նիստ, որի ժամանակ քննարկվում են առավել բարձր 

տեղեր զբաղեցնող կազմակերպությունների հայտերը, ծրագիրը 

բարելավելու, համապատասխանեցնելու առումով առաջարկություններ 

են արվում, և ապա համաձայնեցվում են դիմող կազմակերպության 

հետ մինչև ծրագրերի հաստատվելը: Այսինքն՝ որպես դոնոր բաց ենք 

բանակցությունների և ծրագիրը բարելավելու համար: Եթե լինում են 

մերժման դեպքեր, իրենց հետադարձ կապը տրվում է:

«Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան»

Գ նա հատ ման հա մա կար գի թա փան ցի կու թյու նը կն պաս տի նաև ավե լի որա կյալ ծրագ րե րի 

մշակ մանն ու առ հա սա րակ հա մա կար գի հան դեպ վս տա հու թյան աճին. «... թող գա ղա փար նե

րի մր ցույթ լի նի, ոչ թե գրած ձևի» (ծ րագ րի ղե կա վար):

Հե տա դարձ կա պի հնա րա վո րու թյուն

 Դի մող կազ մա կեր պու թյուն նե րը հայ տի մերժ ման դեպ քում կա րող են նա մա կով դի մել նա խա-

րա րու թյուն՝ մերժ ման պատ ճառ ներն իմա նա լու հա մար: Ի պա տաս խան՝ դի մող նե րը ստա նում 

են տե ղե կանք, որը կազմ վում է փոր ձա գետ նե րի դի տար կում նե րի հի ման վրա: Հե տա զո տու-

թյան իրա կա նաց ման պա հին կայ քում հս տակ տե ղե կատ վու թյուն չի տե ղադր ված այդ պի սի 

հնա րա վո րու թյան մա սին, սա կայն ՊՈԱԿ -ի ներ կա յա ցու ցի չը նշում է. «Բո լո րը տե ղյակ են, որ 

կա րող են դի մել, բո լո րի հետ կա պի մեջ ենք»:

 Փոր ձա գետ նե րը և կազ մա կեր պու թյուն նե րը շատ են կար ևո րում և գնա հա տում հայ տի վե րա-

բե րյալ հե տա դարձ կապ ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նը: Կազ մա կեր պու թյուն նե րից մեկն առա-

ջին ան գամ դի մե լիս մերժ ման հիմ նա վո րում նե րը ստա նա լու շնոր հիվ կա րո ղա ցել է բա րե լա վել 
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իր հայ տը և հե տա գա յում բարձր գնա հա տա կան ներ ստա նալ: Փոր ձա գետ նե րից մե կը նշում 

է. «Հա մա կար գի լա վա գույն կող մե րից է նաև այն, որ ինչ որ առու մով կր թեց: Փոր ձա գետ նե րը 

գնա հա տե լիս գրում են, որ նպա տա կը ճիշտ չէ ձևա կերպ ված, խն դիր նե րը չեն հա մա պա տաս

խա նում նպա տա կին, կամ խն դիր նե րը ար դիական են, բայց չեն հա մա պա տաս խա նում տվյալ 

թի րախ խմ բին: Ես նկա տում եմ, որ ՀԿներ կան, որ սկ սել են շատ ավե լի լավ գրել, աճել են 

հենց այդ ու սու ցո ղա կան պրո ցե սի շնոր հիվ»:

 Միաժա մա նակ նշ վում է, որ կազ մա կեր պու թյուն նե րի փոքր մասն է դի մում մերժ ման պատ ճառ-

ներն իմա նա լու հա մար. «Շատ ափ սոս է, որ քիչ են օգտ վում: Ես առաջ շատ ժա մա նակ էի 

ծախ սում նշում նե րի վրա, բայց որ ու շադ րու թյուն չեն դարձ նում, ավե լի չոր եմ գնա հա տում, սա 

չկա, սա նպա տա կա հար մար չէ և վերջ» (փոր ձա գետ): Հնա րա վոր է, որ քիչ չեն այն կազ մա կեր-

պու թյուն նե րը, որ չգի տեն այդ հնա րա վո րու թյան մա սին կամ էլ ծա նոթ չեն դի մե լու ըն թա ցա-

կար գին: Այս պես՝ կազ մա կեր պու թյուն նե րից մե կը նշում է. «Մերժ ման դեպ քում ինձ հա մար ան

հաս կա նա լի է [հար ցու մով դի մե լու] ըն թա ցա կար գը»: Հրա պա րակ ված գրա վոր ըն թա ցա կար գը 

կօգ ներ այս խնդ րի լուծ մա նը. «Այդ ու ղերձ նե րը բո լո րը պի տի հս տակ դր ված լի նեն վեբ կայ քում: 

Օրի նակ` կո ճակ լի նի՝ մերժ ված ծրագ րե րի հա մար ստա նալ տե ղե կատ վու թյուն» (փոր ձա գետ):

 Փոր ձա գետ նե րից մի քա նի սը գտ նում են, որ գնա հատ ման ար դյունք նե րը պետք է ու ղարկ վեն 

բո լոր կազ մա կեր պու թյուն նե րին՝ ան կախ դի մու մի առ կա յու թյու նից, քա նի որ այդ պես կա պա-

հով վի ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցը, և հե տա գա ծրագ րե րի որա կը կբա րե լավ վի. «Ցան կա լի է, 

որ տան նաև գնա հա տա կան նե րի բա ցատ րու թյուն նե րը՝ առանց փոր ձա գե տի անու նը ասե լու, 

որով հետև բա րե խիղճ փոր ձա գե տը բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ է ծախ սում դրա վրա, դա 

հե տա դարձ կապ է, դրա նով ՀԿն կսո վո րի իր սխալ նե րի վրա» (փոր ձա գետ): Մյուս փոր ձա-

գե տը պն դում է, որ հաս տատ ված ծրագ րերն էլ նախ պետք է ստա նան փոր ձա գետ նե րի նկա-

տա ռում նե րը, բա րե լա վեն իրենց ծրագ րե րը, ապա նոր վերջ նա կան հաս տա տում ստա նան: Այ-

լա պես ծրագ րի թե րի կող մերն ուղ ղե լու վե րա բե րյալ որ ևէ հե տա դարձ կապ չի տր վում, թեև 

ծրագ րի ար դյու նա վե տու թյու նը կա րե լի էր այդ պի սով բարձ րաց նել:

 Հե տա դարձ կա պի վե րա բե րյալ ևս մեկ նկա տա ռում վե րա բե րում է պա տաս խա նի ժամ կետ նե-

րին. «Ե ղել է, որ մերժ ման պա տաս խան են ու ղար կել, բայց այն այն քան ուշ է հա սել, որ չես 

հասց նում մի նուս նե րին ծա նո թա նալ հա ջորդ ծրա գի րը ու ղար կե լուց առաջ: ...Այդ առու մով լավ 

կլի ներ, որ մերժ ման հիմ նա վո րումն ավե լի արագ գար, քան հա ջորդ եռամ սյա կի հայ տի դի մու

մի վերջ նա ժամ կետն է» (ծ րագ րի ղե կա վար):

Ծրագրերիմոնիթորինգևգնահատում

Առ ցանց հա մա կար գով ֆի նան սա վոր ված դրա մաշ նոր հային ծրագ րե րի մո նի թո րին գի և գնա-

հատ ման մե խա նիզմ նե րի բա րե լա վումն այս հե տա զո տու թյան խն դիր նե րից մեկն է և այդ իսկ 

պատ ճա ռով ար ժա նի է հա տուկ ու շադ րու թյան: 

Ընդ հա նուր առ մամբ ամ փո փե լով փոր ձա գետ նե րի կար ծիք նե րը՝ կա րե լի է ասել, որ մո նի թո-

րին գի ու գնա հատ ման բա ղադ րիչն առ ցանց հա մա կար գի ամե նա թույլ կողմն է հա մար վում: 

Օրի նակ՝ փոր ձա գետ նե րից մի քա նիսն այս պես են ար տա հայտ վում. «Առ ցան ցի ամե նա մեծ թե
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րու թյու նը հենց դա է, գու մա րը տրա մադ րում են, բայց դրա նից հե տո չգի տեն, թե ոնց է իրա կա

նա նում», «Մո նի թո րինգ չի ար վում, ին չը լուրջ խն դիր է. պետք է հաս կա նան և՛ փոր ձա գե տը, և՛ 

պե տու թյու նը, և՛ ՀԿն, որ քա ղա քա ցու հար կից է այդ գու մա րը գնում» (փոր ձա գետ ներ):

Ծրագրերիմոնիթորինգևգնահատում.դոնոր

կազմակերպություններիփորձը

Մեզ մոտ վերահսկողությունը համատեղվում է ավելի շատ աջակցության 

հետ: Եթե երիտասարդական ծրագրում վերահսկողությունը շատ 

լինի, երիտասարդները կհիասթափվեն և չեն ցանկանա անել: 

...Վերահսկողությունը պետք է փոխարինվի աջակցությամբ, 

գործընկերային հարաբերություններով: Մոնիթորինգը մեզ մոտ ավելի 

համագործակցային մոնիթորինգ է:

Գնահատումների ընթացքում հանդիպում ենք նաև բոլոր շահառուների 

հետ, դա նույնպես գործընկերային մակարդակում է արվում, փորձում 

ենք հասկանալ որակական փոփոխությունները: 

«Եվրասիա» համագործակցության հիմնադրամ, «Երիտասարդական 

բանկ» ծրագիր

Կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ կնք ված դրա մաշ նոր հային պայ մա նագ րե րով նա խա տես վում է, 

որ ՊՈԱԿ -ը ծրագ րի իրա կա նաց ման նախ նա կան, ըն թա ցիկ և ամ փո փիչ ար դյունք նե րի գնա-

հատ ման նպա տա կով իրա կա նաց նում է մո նի թո րինգ, որի ըն թաց քում բա ցա հայտ ված թե րա-

ցում նե րի ու բաց թո ղում նե րի շտկ ման ուղ ղու թյամբ առա ջար կու թյուն ներ են տրա մադր վում: 

Սա կայն մո նի թո րին գի կամ մշ տա դի տարկ ման առան ձին ըն թա ցա կարգ, ձևա չափ կամ այլ կա-

նո նա կար գող փաս տա թուղթ նա խա տես ված չեն: ՊՈԱԿ -ի ներ կա յա ցուց չի խոս քե րով՝ «Մո նի թո

րին գի ձևեր չու նենք, փոր ձում ենք բո լոր մի ջո ցա ռում նե րին ներ կա լի նել, մի մա սը հասց նում 

ենք, մյուս մա սը՝ ոչ, այս տար վա նից ցան կա նում ենք ու նե նալ, և այս հե տա զո տու թյան ար

դյուն քում էլ կցան կա նանք հիմք ստա նալ նման ձևեր մշա կե լու հա մար»:

Ծ րագ րի ըն թաց քի մո նի թո րին գի ու գնա հատ ման գոր ծա ռույթ նե րը ՊՈԱԿ -ի ծրագ րե րի բա-

ժինն է կա տա րում, մաս նա վո րա պես հետ ևում է ծրագ րի ժա մա նա կա ցույ ցին, հե ռա խո սային 

հա ղոր դակ ցու թյան և նա մա կագ րու թյան մի ջո ցով հս տա կեց նում մի ջո ցա ռում նե րի օրե րը, ըստ 

հնա րա վո րու թյան մաս նակ ցում ծրագ րային մի ջո ցա ռում նե րին, տե ղե կա նում ծրագ րում իրա-

կա նաց ված փո փո խու թյուն նե րի մա սին, իսկ ծրագ րի վեր ջում պա հան ջում է նկա րագ րա կան 

հաշ վետ վու թյուն ներ: Այ սինքն՝ ծրագ րե րին հետ ևում են հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րով 

և եր բեմն՝ այ ցե րի մի ջո ցով: Նա խա րա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչն ըն դու նում է, որ ծրագ րե րի մո-
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նի թո րինգն ավե լի լուրջ հիմ քե րի վրա դնե լու ան հրա ժեշ տու թյուն կա, սա կայն խն դի րը մարդ-

կային ռե սուրս նե րի պա կասն է: Ըստ նրա՝ մո նի թո րինգն ար վում է ՍԵՀՆ երի տա սար դա կան 

քա ղա քա կա նու թյան վար չու թյան և ՊՈԱԿ -ի միաս նա կան ու ժե րով: 

Հե տա զո տու թյան մեջ ընդ գրկ ված ծրագ րե րի ղե կա վար նե րը նշում են, որ ՊՈԱԿ -ի կող մից որ ևէ 

մո նի թո րին գային այց չի եղել ծրագ րի ըն թաց քում, բայց ՊՈԱԿ -ի և նա խա րա րու թյան ներ կա-

յա ցու ցիչ ներ այ ցե լել են ծրագ րե րից երե քի մի ջո ցա ռում նե րին: Մի կազ մա կեր պու թյուն ար դեն 

երկ րորդ ծրա գիրն էր իրա կա նաց րել հա մա կար գի ֆի նան սա վոր մամբ և հույս ու ներ, որ գո նե 

այդ ծրագ րի ըն թաց քում կլի նեն մո նի թո րին գային այ ցեր. «Ինձ հա մար հաս կա նա լի չէ, թե ով է 

փո ղը տա լիս, ով է վե րահս կում և առ հա սա րակ այդ տեղ ով ինչ է անում: Նույ նը նա խորդ ծրագ

րում էր, հե տաքրքր ված չէին» (ծ րագ րի ղե կա վար): ՊՈԱԿ -ի կող մից մո նի թո րին գի գոր ծու նեու-

թյու նը կար ևոր վում է ոչ միայն որ պես ֆի նան սա վո րող կող մի հե տաքրքր վա ծու թյան դրս ևո-

րում, այլև ծրագ րի ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու հնա րա վո րու թյուն. «Կ ցան կա նայի, 

որ մո նի թո րինգ ար վեր, որ պես զի կազ մա կեր պող թի մը ծրագ րին ավե լի լուրջ վե րա բե րի, միայն 

ֆո տո ներ ենք արել և տվել ընդ հա նուր հաշ վետ վու թյան հետ», «Կ ցան կա նայի, որ ըն թա ցիկ 

մո նի թո րինգ լի ներ, որով հետև դա նպաս տում է ավե լի լավ աշ խա տե լուն, ստի մուլ է տա լիս» 

(ծ րագ րե րի ղե կա վար ներ): Կազ մա կեր պու թյուն նե րից մի քա նի սը շեշ տում են, որ լավ կլի ներ, 

եթե մո նի թո րին գը հա մա պա տաս խան մաս նա գե տի կող մից ար վեր, ին չը կօգ ներ ծրագ րի որա-

կի բա րե լավ մա նը. «Օ րի նակ՝ ՊՈԱԿ ից ինչ որ մե կը լի ներ, ով տե ղյակ է PR ից և կվե րահս կեր 

նաև այդ դա սըն թաց նե րի որա կը»:

 Մո նի թո րին գային այ ցե րից զատ՝ կազ մա կեր պու թյուն ներն ընդ գծում են, որ ցան կա լի կլի նեին 

ՊՈԱԿ -ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյու նը և ելույթն իրենց մի ջո ցա ռում նե րին: Կազ մա-

կեր պու թյուն նե րից երե քը նշում են, որ նա խա րա րու թյան և ՊՈԱԿ -ի ներ կա յա ցու ցիչ ներն այ-

ցե լել են, ներ կա եղել իրենց մի ջո ցա ռում նե րին, նաև ելույթ ու նե ցել: Այ նուա մե նայ նիվ, այդ 

այ ցե րը չենք կա րող մո նի թո րին գային ան վա նել, քա նի որ այդ ըն թաց քում տե ղե կատ վու թյան 

հա վա քագր ման հա մա կարգ ված գոր ծու նեու թյուն և հե տա գա յում բա րե լավ ման առա ջարկ ներ 

չեն ար վել: Փոր ձա գետ նե րից մեկն այս պես է նկա րագ րում ան հրա ժեշտ գոր ծըն թա ցը. «Պետք է 

մո նի թո րին գի հա մար ու նե նաս մո նի թո րին գային հար ցա շար՝ մաս նա կից նե րը այն քան են, ինչ

քան նա խա տես ված է, տեխ նի կա կան պայ ման նե րը հա մա պա տաս խա նում են պլա նա վո րա ծին, 

ֆի նան սա կան հաշ վար կը հա մա պա տաս խա նում է տվյալ հյու րա նո ցի գնային քա ղա քա կա նու

թյա նը և այլն: Հար ցեր, հս տակ ցու ցա նիշ ներ, ու դրան ցով է գնում մո նի թո րին գի, ոչ թե՝ ...լավ 

է, տե ղի է ու նե նում ծրա գի րը, գնա ցինք տուն»: Մեկ այլ փոր ձա գետ այս պես է շա րադ րում մո-

նի թո րին գային այ ցի ժա մա նակ ան հրա ժեշտ հար ցե րը. «...արդյո՞ք այդ թրեյ նին գը որա կյալ 

է, արդյո՞ք ծրա գի րը հա սավ այն խն դիր նե րին, որոնք դր ված են, ծրա գի րը հա սել է իր նպա

տա կին, թե՝ ոչ: Ինչ որ որա կի չա փա նիշ ներ լի նեն կամ ազ դե ցու թյան չա փա նիշ ներ, այ սինքն` 

այն, ինչ նա գրել էր առա ջար կում՝ ազ դե ցու թյուն, շա րու նա կա կա նու թյուն, որոնց հա մար նա 

միավոր է ստա նում, չհաս կա նա՞ս, դա ար վել է, թե՝ չէ»:

 Հարց ված նե րից մի քա նի սը են թադ րում են, որ մո նի թո րինգ չի րա կա նաց նե լու պատ ճա ռը ՊՈԱԿ -ի 

մարդ կային ռե սուրս նե րի պա կասն է: Կազ մա կեր պու թյուն նե րից մե կը որ պես լու ծում առա ջար-

կում է ստեղ ծել կա մա վո րա կան մո նի թո րին գային խմ բեր, որ տե ղե րում կայ ցե լեն և կլ րաց նեն 

մո նի թո րին գային հար ցա շա րը:
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 Հա վե լենք, որ թեև կազ մա կեր պու թյուն նե րը դժ գոհ են մո նի թո րին գի պա կա սից, այ դու հան դերձ 

նրանց մե ծա մաս նու թյու նը գնա հա տում է այն հե տա դարձ կա պը, որ հե ռա խո սային կամ նա մա-

կագ րա կան հա ղոր դակ ցու թյան մի ջո ցով ստա ցել է ՊՈԱԿ -ի ց. «Ըն թաց քում, եթե ան հաս կա նա

լի հար ցեր են լի նում, դի մում ենք ՊՈԱԿ ի ն, կա՛մ զան գա հա րում, կա՛մ մեյ լով գրում»: Կազ մա-

կեր պու թյուն նե րը նշում են, որ ՊՈԱԿ -ի հետ հա ղոր դակ ցու թյու նը բաց է եղել և ար դյու նա վետ, 

հե ռա խո սով ցան կա ցած խնդ րի վե րա բե րյալ պա տաս խան են ստա ցել: Ըստ ան հրա ժեշ տու-

թյան՝ ՊՈԱԿ -ը և նա խա րա րու թյու նը նաև օգ նել են ըն թա ցիկ խն դիր նե րի լուծ մա նը:

Մո նի թո րին գի գոր ծըն թա ցը սերտ կապ ված է նաև ծրագ րե րի գնա հատ ման հետ: Ինչ պես նշել 

ենք ծրագ րե րի ար դյու նա վե տու թյան ցու ցա նիշ նե րի բաժ նում, ծրագ րե րի նպա տակ նե րի և 

խնդիր նե րի հա մար հազ վա դեպ են ցու ցա նիշ ներ սահ ման վում: Փոր ձա գետ նե րը կաս կա ծում 

են, որ այս ծրագ րե րում հնա րա վոր է ցու ցիչ նե րի հս տակ հա մա կարգ ներդ նել. «Ին դի կա տոր

նե րի ներդ րու մը վատ չի լի նի, բայց լավ պետք է մտած վի, որով հետև խն դիրն այն է, որ մենք 

աշ խա տում ենք հիմ նա կա նում մո տե ցում նե րի հետ, դրա հա մար դժ վար է ասել, թե ինչ քա նով 

փոխ վեց այս երի տա սար դի մո տե ցումն այս հար ցի շուրջ, ան չա փե լի բա ներ են, երբ փոր ձում 

ես չա փել, ահա գին խն դիր ներ են առա ջա նում, բայց ցան կու թյան դեպ քում հնա րա վոր է անել» 

(փոր ձա գետ):

Ծրագրերիմոնիթորինգևգնահատում.դոնոր

կազմակերպություններիփորձը

Մենք, օրինակ, գնում ենք, բոլոր ծրագրերը նայում ենք: Ցուցիչները 

դնում ենք, ինչքան որ հնարավոր է, մեր ծրագրերը մի քիչ դժվար 

չափելի են, ասենք, հանդուրժողականության կրթություն: Ինչպես 

են արձագանքում, այդպես ենք փորձում չափել, որովհետև 

քանակականը հեշտ է. 20 հոգի եկավ, թե՝ ոչ, բայց որակականը մենք 

անում ենք: Տրոհում ենք ցուցիչը, ծրագրի փաստաթղթում ենք դնում, 

հաշվետվության մեջ ենք ուզում... Դե՛, ծրագրից էլ է կախված, ասենք, 

հետազոտություն է կամ դասընթաց, թրեյնինգի ժամանակ նախնական և 

վերջնական գնահատում ենք ուզում: 

ՄԱԿի Զարգացման ծրագրեր

Ներ կա յումս ծրագ րի գնա հատ ման միակ գոր ծի քը կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ներ կա յաց-

վող հաշ վետ վու թյուն ներն են, որոնք ստուգ վում են ՊՈԱԿ -ի կող մից, տր վում է հա մա պա տաս-

խան եզ րա կա ցու թյուն, որը ներ կա յաց վում է ՍԵՀՆ երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան 

վար չու թյա նը: Նա խա րա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչն այս պես է բնու թագ րում գնա հատ ման ներ-

կայիս մո տե ցու մը. «Նա յում ենք՝ հաս կա նա լու, թե որ քա նով է ծրա գի րը հա մա պա տաս խա նել 

իրենց նա խա տե սա ծին: ...Հա ջո ղու թյան ցու ցա նի շը սա է՝ ինչ որ նշել ես և կա րո ղա ցել ես անել, 

արել ես, ար դեն հա ջո ղու թյուն է: Եթե կազ մա կեր պե ցիր ու սու ցում, ու մար դիկ ինչ որ բան սո
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վո րե ցին ու ստա ցան հա վաս տա գիր, ես հա մա րում եմ հա ջող ված»: Ըստ նա խա րա րու թյան և 

ՊՈԱԿ -ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ դեռևս որ ևէ ծրա գիր չի որակ վել որ պես վատ իրա կա նաց ված 

կամ տա պալ ված, որոշ թե րու թյուն ներ են եղել ֆի նան սա կան փաս տաթղ թե րում, որոնք շտկ վել 

են:

 Փոր ձա գետ նե րի մեծ մասն ընդ գծում է, որ ան հրա ժեշտ է իրա կա նաց նել ծրագ րե րի պատ շաճ 

գնա հա տում, այ լա պես հնա րա վոր չէ հաս կա նալ, թե ծախս ված մի ջոց նե րը որ քա նով են ծա-

ռայել իրենց նպա տա կին: Առան ձին նշ վում է ազ դե ցու թյան գնա հատ ման մա սին, որն առ հա-

սա րակ ամե նադժ վար չա փե լի ցու ցիչ ներ ու նե ցող և կազ մա կերպ չա կան առու մով դժ վա րու-

թյուն ներ ներ կա յաց նող գնա հա տումն է. «Կար ծում եմ՝ դա ամե նա թույլ կողմն է Հա յաս տա նում, 

ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը, ինձ թվում է, դա է ամե նա կար ևո րը, որով հետև պետք է հաս կա

նալ, եթե դու տա րի ներ շա րու նակ տա լիս ես գրանտ ներ, ի՞նչ ազ դե ցու թյուն ես ու նե ցել: Պետք 

է ինչ որ լու ծում գտ նել, որ կա րո ղա նաս գնա հա տել թե՛ ուղ ղու թյուն նե րով, թե՛ գու մա րի չա

փով, որ տեղ է ավե լի շատ գնա ցել, նաև՝ մար զային կտր ված քով, ինչ պես նաև [գ նա հա տել] 

շա րու նա կա կա նու թյունն ու կա յու նու թյու նը, ասենք, ամե նա շատ գու մար տր վել է զբաղ վա ծու

թյան ծրագ րե րին, բայց ինչ որ հարց լուծ վե՞լ է»: ՊՈԱԿ -ի ներ կա յա ցու ցի չը նշում է, որ իրենց 

կազ մա կեր պու թյու նը փոր ձում է ծրագ րեր իրա կա նաց նել այն հա մայնք նե րում, որ տեղ ար դեն 

հա մա գոր ծակ ցու թյուն կա, որն իրա կա նաց ված ծրագ րե րի ավար տից հե տո իրա վի ճա կի զար-

գաց մա նը հետ ևե լու հնա րա վո րու թյուն է տա լիս: Միաժա մա նակ նա գտ նում է, որ ազ դե ցու թյան 

գնա հատ ման գոր ծում ավե լի շատ կա րող է ներգ րավ ված լի նել նա խա րա րու թյու նը, քա նի որ 

վեր ջինս ավե լի շատ տե ղե կատ վու թյան է տի րա պե տում: 

Փոր ձա գետ նե րից մեկն առա ջար կում է ազ դե ցու թյան գո նե մաս նա կի գնա հա տումն անել 

հետևյալ կերպ. հաշ վետ վու թյուն ու ղար կե լուց 6 կամ 3 ամիս հե տո կազ մա կեր պու թյուն նե րին 

հար ցա թեր թիկ ու ղարկ վի, ըստ որի՝ իրենք իրենց գնա հա տեն: Բա ցի իրա կա նաց ված ծրագ րե-

րի ար դյունք նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն տա լուց՝ այս գոր ծըն թա ցը կօգ նի նաև հե տա գա 

ծրագ րե րի մշակ մա նը. «Օ րի նակ՝ այս հար ցազ րույ ցը եթե չլի ներ, այս ծրագ րին այս քան լուրջ 

չէի ան դրա դառ նա: Այս պի սի հար ցազ րույց նե րը մտա ծե լու տե ղիք են տա լիս, որ նաև ստի մուլ 

հան դի սա նան, որ ինչ որ քայ լեր ձեռ նար կես» (ծ րագ րի ղե կա վար, փոր ձա գետ):

Հաշվետվություններիներկայացում.դոնորկազմակերպությունների

փորձը

Ֆինանսական հաշվետվության առումով բավականին խստություն կա, 

բայց դրա հետ մեկտեղ՝ մինչ ծրագրի մեկնարկը 2-3 անգամ սեմինար 

ենք անում և պահանջը մանրամասն ներկայացնում ենք, իսկ կոնկրետ 

ծրագրի դեպքում կարող ենք շատ ճկուն լինել: 

Անպայման ունենք այցելություններ, ֆինանսական մասով մուծումները 

փուլային են, ամեն փուլից առաջ պետք է այցելություն կատարվի:

«Եվրասիա» համագործակցության հիմնադրամ, «Երիտասարդական 

բանկ» ծրագիր
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Ֆինանսականևնկարագրականհաշվետվություններ

 Կազ մա կեր պու թյուն նե րը, պայ մա նագ րի հա մա ձայն, ծրագ րի ավար տին պետք է ներ կա յաց-

նեն ֆի նան սա կան և նկա րագ րա կան հաշ վետ վու թյուն ներ: Ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե-

րի հա մար հատ կաց վում է ձևա չափ, իսկ նկա րագ րա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի հա մար մինչև 

2013 թ-ի ավար տը հա տուկ ձևա չափ չի եղել, թեև ՊՈԱԿ -ը կազ մա կեր պու թյուն նե րին ուղ ղոր-

դել է այն հար ցում, թե ինչ բա ժին ներ պետք է նե րառ վեն հաշ վետ վու թյան մեջ:

Մի շարք խն դիր ներ են նշ վում ֆի նան սա կան հաշ վետ վո ղա կա նու թյան հետ կապ ված: Նախ կի-

նում ծրագ րի հայ տը ներ կա յաց նե լիս գնային առա ջարկ ներ և հիմ նա վո րում ներ չեն ներ կա յաց-

վել, և դրանք պա հանջ վել են ծրագ րի ըն թաց քում: Թեև ծրագ րային պայ մա նագ րում նշ ված է, 

որ գնում նե րը պետք է կա տար վեն պե տա կան գնում նե րի կար գով, այնուա մե նայ նիվ ծրագ րի 

բյու ջեն ներ կա յաց նե լիս կազ մա կեր պու թյուն ներն այդ հան գա ման քը հաշ վի չեն առել և հե տա-

գա յում կանգ նել են խն դիր նե րի առջև. «Ծ րագ րի բյու ջեն պլա նա վո րել էինք, և դժ վար էր այդ 

չա փա նիշ նե րի մեջ տե ղա վո րե լը: Օրի նակ՝ հո նո րար նե րը նախ կի նում մաս նա գետ նե րի ներ կա

յաց րած թվով էր, իսկ հի մա ժա մավ ճա րով էր և այլն: Եթե չլի նեին այդ տեխ նի կա կան խնդիր

նե րը, ծրա գի րը կա րող էր ավե լի շա հել»: Եր բեմն կազ մա կեր պու թյուն նե րը վեր ջին պա հին՝ 

ՊՈԱԿ -ի հի շե ցու մից հե տո, ստիպ ված են եղել սեղմ ժա մա նա կա հատ վա ծում կազ մա կեր պել 

գնա հար ցում ներ: Նա խա հաշ վի ձևա չա փի գոր ծար կու մը հեշ տաց րել է հե տա գա հաշ վետ վո ղա-

կա նու թյան խն դիր նե րը, քա նի որ այն հս տակ հաշ վարկ ներ ու հիմ նա վո րում ներ է պա հան ջում: 

Ըստ ըն թա ցա կար գի՝ դրա մաշ նոր հային գու մար նե րի 92% -ը տրա մադր վում է ծրագ րի սկզ-

բում, իսկ 8% -ը՝ ծրագ րի ավար տին՝ հաշ վետ վու թյան հաս տա տու մից հե տո: Այս ըն թա ցա կար գը 

խնդիր ներ է հա րու ցում կազ մա կեր պու թյուն նե րի շր ջա նում, քա նի որ այդ 8% ծախ սե րը կա-

տա րե լու հա մար հա ճախ կազ մա կեր պու թյան մյուս ծրագ րե րի մի ջոց նե րից պարտք վերց նե լու 

իրա վունք չու նեն. «Յու րա քան չյուր դրա մաշ նոր հի հա մար ու նենք առան ձին հա շիվ, և այդ հաշ

վից առան ձին փո խան ցում ներ չես կա րող անել, այ սինքն` ՀԿն մի ֆի նան սա վո րո ղի գու մա րից 

չի կա րող վերց նել մյու սի հա մար, ինչ պես նաև կազ մա կեր պու թյան ընդ հա նուր հաշ վից են թա

հաշ վին գու մար ներ փո խանց վել չեն կա րող» (ծ րագ րի ղե կա վար): Ար դյուն քում ծրագ րի ղե կա-

վար նե րը ստիպ ված են լի նում ան ձնա կան մի ջոց նե րից ծախ սել այդ գու մա րը կամ էլ խնայել. 

«Նա խա հաշ վով ավե լի մեծ թիվ է գր վում ապա հո վու թյան հա մար, վեր ջում ավե լի էժան ես առ

նում»: 

Հարց ված նե րից մեկն առա ջար կում է, որ ծրագ րե րի ֆի նան սա վո րու մը ոչ թե եր կու փո խանց-

մամբ կա տար վի, այլ ավե լի շատ, ին չը կօգ նի ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի սխալ նե րից 

խու սա փե լուն: 

Բա ցի հա մա կար գի հետ կապ ված խն դիր նե րից՝ հարց ված նե րը, մաս նա վո րա պես մար զային 

կազ մա կեր պու թյուն նե րը նշում են նաև ըն թա ցիկ խն դիր ներ՝ կապ ված ֆի նան սա կան փաս-

տաթղ թե րի հայ թայթ ման հետ, ինչ պես, օրի նակ, մաս նա կից նե րի տրանս պոր տային ծախ սե րի 

դեպ քում կտ րո նի բա ցա կա յու թյու նը, հա շիվ-ֆակ տու րա ներ ստա նա լու դժ վա րու թյու նը և այլն: 

Ինչ վե րա բե րում է նկա րագ րա կան հաշ վետ վու թյա նը, կազ մա կեր պու թյուն նե րը կնա խընտ-

րեին, որ լի նեն հս տակ ձևա չափ և պա հանջ ներ, ըստ որոնց՝ կա րո ղա նային այն մշա կել: Շատ 

կազ մա կեր պու թյուն ներ հաշ վետ վու թյու նը մշա կել են իրենց մոտ առ կա՝ այլ ծրագ րե րի կամ 
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կազ մա կեր պու թյան ըն դու նած ձևա չա փով: Հաշ վետ վու թյա նը կից ու ղարկ վում են նկար ներ, 

գրանց ման թեր թի կի և գնա հատ ման թեր թի կի օրի նակ ներ, տե սա նյու թե րի սկա վա ռակ ներ, 

հրա պա րակ ված նյու թեր՝ ըստ առ կա յու թյան: 

Կազ մա կեր պու թյուն նե րը նշում են, որ ներ կա յաց ված հաշ վետ վու թյան բո վան դա կու թյան վե-

րա բե րյալ ար ձա գանք ներ չեն ստա ցել: 

Ինչ պես նշել ենք, հա մա կար գում նա խա տես ված է եղել հաշ վետ վու թյուն նե րի տե ղադ րու մը 

cragrer.am կայ քում, դրա մա սին առան ձին կետ կա նաև ծրագ րային պայ մա նագ րե րում, սա-

կայն դա չի իրա կա նա ցել տեխ նի կա կան պատ ճառ նե րով: Հա մա կար գի մշակ ման գոր ծըն թա-

ցին մաս նակ ցած փոր ձա գետ նե րից մե կը շեշ տում է, որ կար ևոր է հաշ վետ վու թյուն նե րի, նե-

րա ռյալ ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի հրա պա րա կու մը. «Դա շատ էա կան է: Երբ բո լո րի 

հա շիվֆակ տու րա նե րը, չե կե րը և այլն կդր վեն, ու ամեն մե կը կա րո ղա նա տես նել, շատ բան 

կփոխ վի: Այս հա մա կար գի մե խը հենց թա փան ցիկ հաշ վետ վու թյունն էր, նե րա ռյալ բո լոր հա

շիվֆակ տու րա նե րը, այդ բո լո րը պետք է լի նեին օն լայն, եթե դա չի ար վում, այս դրա մաշ նոր

հային հա մա կար գը կի սատ է» (փոր ձա գետ):

 ՊՈԱԿ -ի ներ կա յա ցու ցի չը նշում է, որ 2014 թ-ին գոր ծա ծու թյան մեջ կմտ նեն հաշ վետ վու թյան 

նոր ձևա չա փեր, կայ քում կա ըն թա ցիկ, ավար տա կան, ինչ պես նաև զե կուց վե լիք հաշ վետ վու-

թյան դաշ տեր (վեր ջինս վե րա նայ ման և առա ջարկ նե րի հա մար է). «Առ ցանց բեռ նում է հաշ

վետ վու թյու նը, նա յում ենք, փո փո խու թյուն ներ ենք առա ջար կում, ապա նոր վերջ նա կան տեսքն 

է ստա նում»: Հաշ վետ վու թյուն նե րը հա սա նե լի կլի նեն հան րու թյան հա մար: Դրանք էլեկտ րո-

նային տար բե րա կով վե րա նայե լու և հաս տա տե լու հնա րա վո րու թյու նը նաև հեշ տաց նում է 

մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա ղոր դակ ցու թյան ըն թա ցա կար գը, քա նի որ նախ կի-

նում նրանք ստիպ ված էին մեկ կամ մի քա նի ան գամ այ ցե լել ՊՈԱԿ՝ հաշ վետ վու թյու նը ներ կա-

յաց նե լու և ըստ կա րի քի՝ լրա ցու ցիչ փաս տաթղ թեր կամ վե րա նայ ված տար բե րակ բե րե լու հա-

մար: Հան րու թյան հա մար հա սա նե լի լի նե լը նաև մեծ չա փով կն պաս տի առ ցանց հա մա կար գի 

վս տա հե լիու թյան և թա փան ցի կու թյան խնդ րի լուծ մա նը, որի մա սին նշել էինք բաժ նի սկզ բում:

2.3Ամփոփում

1. 2012-2013թթ. առ ցանց հա մա կար գով ֆի նան սա վոր ված 86 ծրագ րե րի կե սը «Հան դի-

պում» տի պի ծրագ րերն են, մեկ եր րոր դը «Հան դի պու մից զատ» տի պի ծրագ րեր են, 13 

ծրա գիր հա մա ֆի նան սա վոր վող է, և միայն մեկ ծրա գիր է ֆի նան սա վոր վել ուղ ևո րու-

թյան դրա մաշ նորհ նե րի շր ջա նա կում: Ծրա գիր իրա կա նաց րած կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի մե ծա մաս նու թյու նը տե ղա կայ ված է Եր ևա նում: Ծրագ րե րի տևո ղու թյու նը տա-

տան վում է մի քա նի օրից մինչև առա վե լա գույ նը 7 ամիս: Ստա ցած ֆի նան սա վո րու մը 

տա տան վում է 250 000 դրա մից մինչև 3 123 468 դրամ, իսկ մի ջին բյու ջեն 1 230 860 

դրամ է: Իրա կա նաց ված ծրագ րե րի մե ծա մաս նու թյու նը վե րա բե րում է ռազ մա հայ րե նա-

սի րա կան դաս տիարա կու թյան և հոգ ևոր-մ շա կու թային ար ժեք նե րի զար գաց ման, երի-

տա սարդ նե րի մաս նակ ցու թյան, զբաղ վա ծու թյան և սո ցիալ-տն տե սա կան զար գաց ման, 

ինչ պես նաև միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան ոլորտ նե րին: Շատ են նաև մե դիա 

տեխ նո լո գիանե րի ու սուց մանը և օգ տա գործ մանն ուղղ ված ծրագ րե րը: Ծրագ րե րի մեծ 
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մասն ընդ գր կում է Հա յաս տա նում բնակ վող երի տա սարդ նե րին, կան ծրագ րեր, որոն-

ցում ընդ գրկ վել են նաև ԼՂՀ և Վրաս տա նի հայ երի տա սար դու թյու նը, Սփյուռ քի ներ կա-

յա ցու ցիչ ներ, մի քա նի ծրա գիր էլ տար բեր ազ գե րի երի տա սար դու թյանն էր ուղղ ված: 

2. Հե տա զո տու թյան ընտ րան քում նե րառ ված ծրագ րե րի մե ծա մաս նու թյու նը մշակ վել է 

ան դամ նե րի և շա հա ռու նե րի հետ քն նարկ մամբ՝ որ պես նա խորդ ծրագ րի շա րու նա կու-

թյուն կամ նոր գա ղա փար նե րի հի ման վրա: Ծրագ րե րի մեկ եր րոր դի դեպ քում կա րի քը 

քն նարկ վել է միայն կազ մա կեր պու թյան ներ սում՝ աշ խա տա կից նե րի ան ձնա կան փոր ձի 

վրա հիմն վե լով: Որոշ դեպ քե րում շա հա ռու նե րի ներգ րավ ման պա կա սը ծրագ րի ոչ այն-

քան հա ջող իրա կա նաց ման պատ ճառ նե րից է եղել:

3. Ծ րագ րե րում նպա տակ նե րի ու խն դիր նե րի մա սով հա ջո ղու թյան հս տակ ցու ցա նիշ ներ 

չկան, և ծրագ րե րի ար դյունք նե րի ու ար դյու նա վե տու թյան ցու ցա նիշ են հան դի սա նում 

մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցած երի տա սարդ նե րի քա նա կը, ստա ցած նյու թե րը, ձեռք 

բե րած գի տե լիք նե րը և հմ տու թյուն նե րը, հե տա գա նա խա ձեռ նու թյուն նե րը: Ծրագ րե րի 

մեծ մա սում պլա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներն ու ար դյունք նե րը իրա կա նու թյուն են 

դար ձել. կան նաև ոչ այն քան հա ջող ված ծրագ րեր: Ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րի կար ևոր 

ար դյունք նե րից են նաև մաս նա կից նե րի ինք նավս տա հու թյան բարձ րա ցումն ու ներ կա-

յաց ման հմ տու թյուն նե րի բա րե լա վու մը, որոնք հատ կա պես ար ժե քա վոր են մար զե րում 

բնակ վող, ինչ պես նաև հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րի հա մար: Որոշ 

ծրագ րե րում շա հա ռու նե րը և կազ մա կեր պիչ նե րը նշում են գի տակ ցու թյան և ար ժե հա-

մա կար գի փո փո խու թյան մա սին: 

4. Ծ րագ րե րի շր ջա նակ նե րում հա մա գոր ծակ ցու թյուն է հաս տատ վել տե ղա կան ինք նա-

կա ռա վար ման մար մին նե րի, տե ղա կան և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ, 

որոնք ռե սուրս ներ և կազ մա կերպ չա կան ու խորհր դատ վա կան աջակ ցու թյուն են տրա-

մադ րել ծրա գիրն իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րին: Սերտ հա մա գոր ծակ ցու-

թյուն է եղել նաև լրատ վա մի ջոց նե րի հետ, հատ կա պես՝ մար զե րում: Բա ցի դրա նից՝ 

կազ մա կեր պու թյուն նե րը դի մել են ծրագ րի ոլոր տին առնչ վող պե տա կան մար մին նե րին, 

հա մա գոր ծակ ցել նա խա րա րու թյուն նե րի և Զբաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյան 

հետ:

5. Ծ րագ րի մեկ նար կի և ըն թաց քի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տա րած ման նպա տա-

կով հիմ նա կա նում օգ տա գործ վել են առ ցանց մի ջոց նե րը, մար զե րում՝ հա մայն քային 

այ ցե րը, տե ղա կան հե ռուս տաա լիք նե րը: Ծրագ րե րի վե րա բե րյալ հա ղոր դում ներ են 

հե ռար ձակ վել Հ2 հան րա պե տա կան հե ռուս տաա լի քով: Մի քա նի ծրագ րեր ու նե ցել են 

ամ փո փիչ հան դի պում՝ շա հագր գիռ կող մե րին ծրագ րի ար դյունք նե րը ներ կա յաց նե լու 

նպա տա կով:

6. Ծ րա գիր իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րը որո շա կի մի ջոց ներ են ձեռ նար կել 

ծրագ րե րի ըն թա ցիկ մո նի թո րին գի և ար դյունք նե րի գնա հատ ման ուղ ղու թյամբ, սա կայն 

մո նի թո րին գի հա մա կարգ ված գոր ծու նեու թյուն ծրագ րե րում չի նա խա տես վել: Դա սըն-

թաց կամ սե մի նար իրա կա նաց րած կազ մա կեր պու թյուն նե րը հա ճախ գնա հատ ման 

հար ցա թեր թեր են բա ժա նել մաս նա կից նե րին, որոշ կազ մա կեր պու թյուն ներ ծրագ րի 

ավար տից հե տո հետ ևել են ծրագ րի ար դյունք նե րին:



113ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԶԵԿՈՒՅՑ

7. Ծ րագ րե րի իրա կա նաց ման ըն թաց քում խո չըն դոտ ներ են եղել՝ կապ ված այն բա նի հետ, 

որ մինչև ծրագ րի մեկ նար կը կազ մա կեր պու թյուն նե րը լիար ժեք հաշ վի չեն առել պա-

հանջ վող ռե սուրս ներն ու իրենց հնա րա վո րու թյուն նե րը: Մի քա նի ծրագ րե րի մաս նա-

կից ներ որ պես հիմ նա կան խո չըն դոտ նշում էին ժա մա նա կի սղու թյու նը, որը ռե սուրս նե-

րի սահ մա նա փա կու թյամբ էր պայ մա նա վոր ված: Ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րում եր բեմն 

խո չըն դոտ է եղել մաս նա կից նե րի գի տե լիք նե րի տար բեր մա կար դա կը: Ար տա քին մի ջա-

վայ րի խո չըն դոտ նե րից նշ վել են գյու ղա կան հա մայնք նե րի տրանս պոր տային հա ղոր-

դակ ցու թյան խն դի րը, սե զո նային խն դիր նե րը, ինչ պես նաև հան րու թյան և ներգրավ-

ված կա ռույց նե րի վե րա բեր մուն քը: Հարց ված կազ մա կեր պու թյուն նե րից շա տե րը բաց 

են՝ նշե լու այն թե րա ցում նե րը, որոնք կային ծրագ րե րում, և պատ րաստ են դա սեր քա-

ղել տե ղի ու նե ցա ծից, սա կայն ծրագ րի գնա հատ ման և քա ղած դա սե րը վեր լու ծե լու ու 

հե տա գա յում հաշ վի առ նե լու հա մա կարգ ված գոր ծու նեու թյու նը հիմ նա կա նում բա ցա-

կա յում է: 

8. Ծ րագ րե րի շա րու նա կե լիու թյունն ապա հով վել է ստա ցված ար դյունք նե րի պահ պան-

ման ու վե րար տադր ման, հե տա գա զար գա ցում նե րի վե րա բե րյալ գա ղա փար նե րի 

մշակ ման ու ֆի նան սա վոր ման հայ թայթ ման մի ջո ցով: Կան ծրագ րեր, որոն ցում շա րու-

նա կե լիու թյան ուղ ղու թյամբ հա մա կարգ ված ջան քեր չեն գոր ծադր վել, և ստա ցված 

արդ յունք նե րի պահ պա նումն ու զար գա ցու մը կախ ված են եղել մի միայն շա հա ռու նե-

րից:

9.  Փոր ձա գետ նե րը և ծրա գիր իրա կա նաց րած կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ-

նե րը բարձր են գնա հա տում հա մա կար գի առա վե լու թյուն նե րը, նախ և առաջ՝ առ ցանց 

բնույ թը՝ մատ չե լիու թյան ու թա փան ցի կու թյան առու մով, ան կախ փոր ձա գետ նե րի կող-

մից գնա հա տու մը և հան րու թյան հա մար տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լիու թյու նը: Հատ-

կա պես գնա հատ վում են էլեկտ րո նային հա մա կար գի շնոր հիվ հայ տեր ներ կա յաց նե լու 

մատ չե լիու թյու նը մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար և սկս նակ կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի խրա խու սու մը: Հա մա կար գը նաև հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պե տա կան 

մար մին նե րի և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի առա վել սերտ հա մա գոր ծակ-

ցու թյան հա մար՝ տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման և երի տա սար դա կան պե տա կան 

քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նաց ման ուղ ղու թյամբ: Սա կայն ոչ բո լորն են գտ նում, որ 

ՀԿ-նե րի շր ջա նում հա մա կար գի հան դեպ բա վա կա նա չափ վս տա հու թյուն կա, ին չը 

պայ մա նա վո րում են պե տա կան հա մա կար գի վե րա բե րյալ բա ցա սա կան կարծ րա-

տի պե րով, հա մա կար գի բար դու թյան մա կար դա կով ու թա փան ցի կու թյան պա կա սով: 

Հարց ված նե րի մե ծա մաս նու թյունն ընդ գծում է հա մա կար գի մա սին տե ղե կատ վու թյան 

տա րած ման ու ՀԿ-նե րի հա մար հա մա կար գից օգտ վե լու վե րա բե րյալ դա սըն թաց նե րի 

ան ցկաց ման կար ևո րու թյու նը: Մի քա նի սը նշում են, որ ցան կա լի կլի ներ ծրագ րե րի ֆի-

նան սա վոր ման հնա րա վո րու թյուն տալ նաև ոչ ֆոր մալ խմ բե րին:

10. Ծ րագ րեր իրա կա նաց րած կազ մա կեր պու թյուն նե րը հա մա կար գի մա սին իմա ցել են 

կա՛մ ծա նոթ նե րից, կա՛մ ներգ րավ ված են եղել նա խա րա րու թյան գոր ծու նեու թյանն ու 

մի ջո ցա ռում նե րին, և չկար որ ևէ մե կը, որ դրա մաշ նոր հային հա մա կար գի մա սին իմա-

նար որ ևէ հրա պա րա կային աղ բյու րից: Տե ղե կատ վու թյան պա կաս կա նաև հա մա կար-

գում գնա հատ ման և ընտ րու թյան գոր ծըն թա ցի կար գի վե րա բե րյալ, որի մա սին ևս 
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իմա նում են ան ձնա կան աղ բյուր նե րից: Անհ րա ժեշտ է ավե լի շատ տե ղե կատ վու թյուն 

տա րա ծել լրատ վա մի ջոց նե րով, իսկ գնա հատ ման գոր ծըն թա ցի նկա րա գիրն ու իրա կա-

նաց ված ծրագ րե րի տե սա նե լիու թյու նը՝ ապա հո վել նաև կայ քի մի ջո ցով: 

11. Հարց ված նե րի մե ծա մաս նու թյու նը հայ տի ձևա չա փը բարդ է հա մա րում. հայ տում նե-

րառ ված առան ձին բա ժին նե րի ու հաս կա ցու թյուն նե րի, նա խա հաշ վի առանձ նա հատ-

կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ առան ձին դա սըն թաց նե րի կամ ու ղե ցույ ցի կա րիք կա: Շատ 

են դժ գո հու թյուն ներն ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րը (օ րի նակ՝ հա մա գոր ծակ ցու թյան 

հու շագ րերն ու գնա հար ցում նե րը) մինչ հայ տի հաս տա տու մը ներ կա յաց նե լու պա-

հան ջից. այդ փաս տաթղ թե րի ձեռք բե րումն աշ խա տա տար ու ժա մա նա կա տար է, եր-

բեմն նաև լրա ցու ցիչ ծախ սեր է պա հան ջում: Հայ տի նույն ձևա չա փը տար բեր բնույ թի 

ծրագ րե րի հա մար կի րա ռե լիս ևս բար դու թյուն ներ են առա ջա նում, եր բեմն ծրա գիրն իր 

բնույ թով չի տե ղա վոր վում ձևա չա փի շր ջա նա կում և ար դյուն քում ցածր միավոր ներ է 

ստա նում՝ չնա յած նո րա րար ու հե տաքր քիր գա ղա փար նե րին: Խն դիր ներ են եղել նաև 

առ ցանց հայ տի լրաց ման ըն թաց քում տեխ նի կա կան խա փա նում նե րի և հա մա կար գում 

տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյունն ուշ ստա նա լու պատ ճա-

ռով:

12.  Հայ տե րի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը հնա րա վո րինս օբյեկ տիվ է կազ մա կերպ ված, և 

այդ գոր ծըն թա ցում հարց ված նե րի կող մից առա վել հա ճախ քն նարկ վել են փոր ձա-

գետ նե րի հմ տու թյուն նե րի, գնա հատ ման անա չա ռու թյան ու օբյեկ տի վու թյան և մերժ-

ված ծրագ րե րի վե րա բե րյալ դի տար կում ներ ստա նա լու հնա րա վո րու թյան թե մա նե րը: 

Կարևոր վել է փոր ձա գետ նե րի ու սուց ման և շփ ման հար թակ հատ կաց նե լու առ կա 

հնա րա վո րու թյու նը, որը, սա կայն, ավե լի հա ճախ տրա մադ րե լու կա րիք կա: Առան ձին 

կազ մա կեր պու թյուն ներ հան դի պել են, իրենց իսկ բնո րոշ մամբ, ոչ կոմ պե տենտ փոր-

ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րի, եղել է նաև գնա հա տա կան նե րի վի ճարկ ման փորձ: 

Գնա հատ ման օբյեկ տի վու թյան առու մով առանձ նաց վել են հետ ևյալ գոր ծոն նե րը, 

որոնք կա րող են ազ դել գնա հատ ման ար դյունք նե րի վրա. փոր ձա գե տի ան ձնա կան մո-

տե ցում ներն ու հա յացք նե րը, փոր ձա գե տի հա րա բե րու թյուն նե րը դի մող կազ մա կեր պու-

թյան հետ, իսկ առա վել խնդ րա հա րույց եր ևույ թը, ըստ հարց ված նե րի, փոր ձա գետ հան-

դի սա ցող ան ձի շա հե րի բախ ման առ կա յու թյունն է այն դեպ քում, երբ նա միաժա մա նակ 

հան դի սա նում է հա մա կար գին դի մող կազ մա կեր պու թյան ղե կա վար կամ ան դամ: Ինչ 

վե րա բե րում է հայ տի մերժ ման պատ ճառ նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լուն, 

ապա այս հնա րա վո րու թյու նը, ըստ հարց ված նե րի, շատ ար ժե քա վոր է ուսուց ման 

տե սա նկյու նից, և ցան կա լի է, որ այս հնա րա վո րու թյան և դրա օգ տա գործ ման ըն թա-

ցա կար գի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը լի նի հս տակ ձևա կերպ ված ու հրա պա րա-

կային: Այս ամե նից զատ՝ նույ նիսկ հայ տի հաս տատ ման դեպ քում հե տա դարձ կա պի 

ապա հո վու մը ևս կար ևոր վում է, քա նի որ այն կօգ նի ծրա գիրն ավե լի ար դյու նա վետ 

դարձ նե լուն: 

13. Ըստ փոր ձա գետ նե րի՝ ծրագ րե րի ըն թա ցիկ մո նի թո րին գի ու ար դյունք նե րի գնա-

հատ ման բա ղադ րիչն առ ցանց հա մա կար գի ամե նա թույլ կողմն է: Ֆի նան սա վոր վող 

ծրագ րե րի մո նի թո րին գի առան ձին ըն թա ցա կարգ, ձևա չափ կամ այլ կա նո նա կար գող 

փաս տա թուղթ նա խա տես ված չեն՝ բա ցի հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րային կե տից: 
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Որ պես մո նի թո րին գի մի ջոց կի րառ վում են ծրագ րային մի ջո ցա ռում նե րին կա տար ված 

այ ցե րը. հե տա զո տու թյան մեջ ընդ գրկ ված 16 ծրագ րե րի ղե կա վար նե րից երեքն են նշել 

ՊՈԱԿ -ի և/ կամ նա խա րա րու թյան ներ կա յա ցուց չի այ ցի մա սին: Կազ մա կեր պու թյուն նե-

րի մեծ մա սը նշում է, որ ավե լի սերտ մո նի թո րին գը ցան կա լի կլի ներ, քա նի որ ժա մա-

նա կին տր ված հե տա դարձ կա պը կն պաս տեր ծրագ րի ար դյու նա վետ իրա կա նաց մա նը: 

Փոր ձա գետ նե րը մո նի թո րին գը կար ևո րում են որ պես ծրագ րե րի հաշ վետ վո ղա կա նու-

թյան մի ջոց: Բա ցի ըն թա ցա կար գե րի բա ցա կա յու թյու նից՝ մո նի թո րին գի և գնա հատ ման 

հա մա կարգ ված գոր ծու նեու թյան բա ցա կա յու թյու նը բա ցատր վում է մարդ կային ռե-

սուրս նե րի սղությամբ: Միաժա մա նակ ՊՈԱԿ -ը կա նո նա վոր հե ռա խո սային կապ է պահ-

պա նում ծրա գիր իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ և ան հրա ժեշ տու թյան 

դեպ քում ար ձա գան քում ծա գած հար ցե րին կամ խն դիր նե րին:

14. Ծ րագ րե րի գնա հատ ման մի ջոց են ծա ռա յում ծրագ րի ավար տին ներ կա յաց վող հաշ-

վետ վու թյուն նե րը: Ընդ որում՝ ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի հա մար նա խա տես-

ված է հա տուկ ձևա չափ, իսկ նկա րագ րա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի հա մար այդ պի սի 

ձևա չափ չի եղել, և կազ մա կեր պու թյուն ներն այն շա րադ րել են իրենց հայե ցո ղու թյամբ՝ 

հաշ վի առ նե լով ՊՈԱԿ -ի կող մից բա նա վոր ներ կա յաց ված պա հանջ նե րը: Ֆի նան սա-

կան հաշ վետ վու թյուն նե րի հետ կապ ված խն դիր նե րի թվում նշ վում է գնա հար ցում նե րի 

դժ վա րու թյու նը, որ պես խն դիր է նշ վում նաև այն, որ ֆի նան սա վոր ման 8% -ը փո խանց-

վում է միայն հաշ վետ վու թյուն նե րի հաս տա տու մից հե տո: Հա մա կար գով նա խա տես ված 

է, որ թե՛ նկա րագ րա կան, թե՛ ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը պետք է տե ղադր ված 

լի նեն կայ քում, սա կայն տեխ նի կա կան պատ ճառ նե րով դա տե ղի չի ու նե ցել:
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԵՎ 
ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

 Վեր լու ծու թյան այս բաժ նում կամ փո փենք այն հիմ նա կան եզ րա հան գում նե րը, որոնք ար վել 

են հե տա զո տու թյան և վեր լու ծու թյան ըն թաց քում և վե րա բե րում են հե տա զո տու թյան առանց-

քային թե մա նե րին: Այդ եզ րա հան գում նե րը, ինչ պես նաև փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րի 

ըն թաց քում հն չած առա ջարկ նե րը հիմք են ծա ռայել հա մա պա տաս խան առա ջար կու թյուն նե-

րի ձևա կերպ ման և ներ կա յաց ման հա մար: Առա ջարկ ներն ուղղ ված են ԵՀԿ-նե րին, պե տա կան 

մար մին նե րին, մաս նա վո րա պես Սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյա նը, 

ինչ պես նաև ոլոր տով հե տաքրքր ված տե ղա կան ու մի ջազ գային այլ կա ռույց նե րին:
 

ԵրիտասարդականկազմակերպություններըՀայաստանում

1.1 Ա ռա ջին եզ րա կա ցու թյու նը բխում է հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյու նից և առնչվում 

է Հա յաս տա նի երի տա սար դա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և առ հա-

սա րակ հա սա րա կա կան միավո րում նե րի վե րա բե րյալ հա մա լիր ու հա մա կարգ ված 

տե ղե կատ վու թյան բա ցա կա յու թյա նը: Ան գամ հա սա րա կա կան միավո րում նե րի թվա-

քա նա կի վե րա բե րյալ պաշ տո նա կան աղ բյուր նե րում հրա պա րակ ված և պար բե րա բար 

թար մաց վող տե ղե կատ վու թյուն չկա: Առան ձին կազ մա կեր պու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 

որոն ման մի ջո ցով տվյալ ներ կա րե լի է գտ նել e-register.am պաշ տո նա կան կայ քում, ՀԿ-

նե րի ու հիմ նադ րամ նե րի տվյալ ներ կան նաև մի շարք մի ջազ գային և տե ղա կան կազ-

մա կեր պու թյուն նե րի կայ քե րում, սա կայն նշ ված աղ բյուր նե րից ոչ մե կը դաշ տի մա սին 

լիար ժեք տե ղե կատ վու թյուն չի կա րող տալ: Բա ցի դրա նից՝ չենք գտել որ ևէ աղ բյուր, 

որ տեղ առանձ նաց ված են Հա յաս տա նում գոր ծող երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի տվյալ նե րը: Այս եզ րա հան գու մից է բխում հետ ևյալ առա ջար կու թյու նը: 

Ա ռա ջարկ 1.1. Հա սա րա կա կան միավո րում նե րի՝ ՀԿ-նե րի, հիմ նադ րամ նե րի, իրա վա բա նա կան 

ան ձանց միու թյուն նե րի վե րա բե րյալ հա մա կարգ ված տվյալ նե րի հրա պա րա կու մը կար ևոր դեր 

կխա ղա հա յաս տա նյան հա սա րա կա կան դաշ տի մասին պատ կե րա ցում կազ մե լու գոր ծում, 

հիմք կհան դի սա նա տար բեր հե տա զո տու թյուն նե րի և ոլոր տի զար գաց ման ծրագ րե րի նա խա-

ձեռն ման ու իրա կա նաց ման հա մար: Մաս նա վո րա պես երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի տվյալ նե րի շտե մա րա նը կն պաս տի երի տա սար դա կան դաշ տում հա մա գոր ծակ ցու թյան, 

գոր ծու նեու թյան հա մա կարգ ման, ինչ պես նաև տե ղե կատ վու թյան տա րած ման ու հա սա նե լիու-

թյան բա րե լավ մա նը: 

1.2 Հարց ված նե րը հա ճախ նշում են, որ իրենց կազ մա կեր պու թյուն նե րը ներգ րավ ված 

են գոր ծու նեու թյան մի քա նի ոլոր տում և շա հա ռու նե րի մի քա նի խմ բե րի հետ են աշ-

խա տում: Հատ կա պես մար զե րում, որ տեղ հա սա րա կա կան միավո րում նե րը քիչ են, 

կոնկ րետ ոլոր տում գոր ծու նեու թյուն սկ սող կազ մա կեր պու թյունն ընդ լայ նում է աշ խա-

տան քի ծած կույթն ու ոլորտ նե րը՝ առ կա կա րիք նե րին ար ձա գան քե լու հա մար: Մի կող-

մից՝ ԵՀԿ-նե րի ճկու նու թյու նը և տար բեր կա րիք նե րին ար ձա գան քե լը հա սա րա կա կան 

միավո րում նե րի ան հրա ժեշտ հատ կա նիշ ներ են, մյուս կող մից՝ բազ մաո լորտ գոր ծու-
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նեու թյու նը չի խրա խուս վում, եթե այն վնա սում է կոնկ րետ խն դիր նե րի ուղ ղու թյամբ 

ջան քե րի կենտ րո նաց մա նը և պայ մա նա վոր ված է ոչ թե կա րիք նե րով, այլ ֆի նան սա վո-

րող կազ մա կեր պու թյուն նե րի նա խընտ րու թյուն նե րով: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը 

վկա յում են, որ կազ մա կեր պու թյուն նե րի մեկ եր րոր դը չի իրա կա նաց րել շա հա ռու նե րի 

կա րիք նե րի ու սում նա սի րում, փոր ձա գետ ներն էլ գտ նում են, որ միշտ չէ, որ Հա յաս տա-

նի ԵՀԿ-նե րը գի տակ ցում են կա րիք նե րի ու սում նա սիր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: Դաշ-

տի ու սում նա սի րու թյան պա կա սը նվա զեց նում է նաև նոր երի տա սար դա կան խմ բե րի 

ներգ րավ ման ու կա րիք նե րի հաս ցեագր ման գոր ծու նեու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Ա ռա ջարկ 1.2.1. ԵՀԿ-նե րին առա ջարկ վում է գոր ծու նեու թյան հս տակ ուղ ղու թյուն որ դեգ րել՝ 

գոր ծու նեու թյան առաջ նայ նու թյուն նե րը սահ մա նե լով ըստ շա հա ռու նե րի կա րիք նե րի, այլ ոչ թե 

ըստ դո նոր նե րի առաջ նա հեր թու թյուն նե րի: Կոնկ րետ ոլորտ ընտ րե լով՝ հար կա վոր է խո րաց նել 

գի տե լիք ներն այդ ոլոր տում, հա սա րա կա կան դաշ տում գտ նել կազ մա կեր պու թյան առանձ նա-

հա տուկ տե ղը, ջան քերն ու ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նել այդ ոլոր տի խն դիր նե րի լուծ ման 

ուղ ղու թյամբ և նպա տա կային ռե սուրս ներ հայ թայ թել: Այս մո տե ցու մը ԵՀԿ-նե րին կօգ նի ոչ 

միայն իրենց նպա տա կին ավե լի ար դյու նա վետ ծա ռայե լուն, այլև ավե լի մր ցու նակ և վս տա-

հե լի դառ նա լուն: 

Ա ռա ջարկ 1.2.2. Գոր ծու նեու թյան ոլորտ նե րից մաս նա վո րա պես առա ջարկ վում է ավե լի շատ 

կենտ րո նա նալ գոր ծազր կու թյան խնդ րի լու ծում նե րի բա ցա հայտ ման և կի րառ ման ուղ ղու-

թյամբ. պե տու թյունն այս ոլոր տում ևս պետք է աջակ ցի ԵՀԿ-նե րին՝ ավե լի մե ծա ծա վալ աշ խա-

տանք ներ իրա կա նաց նե լու հա մար: 

Ա ռա ջարկ 1.2.3. ԵՀԿ-նե րին ան հրա ժեշտ է իրենց գոր ծու նեու թյան ոլոր տում ավե լի շատ ու-

շադ րու թյուն հատ կաց նել կա րիք նե րի ու սում նա սիր մա նը և շա հա ռու նե րի ներգ րավ մա նը: 

Իրա վի ճա կին ավե լի լավ տի րա պե տե լու և փո փո խու թյուն նե րին ժա մա նա կին ար ձա գան քե լու, 

շա հա ռու երի տա սարդ նե րի բա ցա հայտ ման ու ներգ րավ ման ուղ ղու թյամբ ավե լի ակ տիվ աշ-

խա տանք ներ տա նե լու դեպ քում կազ մա կեր պու թյուն ներն ավե լի մեծ հա ջո ղու թյան կա րող են 

հաս նել իրենց նպա տակ նե րի իրա կա նաց ման գոր ծում:

1.3  Հե տա զո տու թյան մեջ ընդ գրկ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի 72% -ը տե ղա կայ ված է 

Երևա նում, Շի րա կի և Լո ռու մար զե րում՝ հիմ նա կա նում մարզ կենտ րոն նե րում: Այ սինքն՝ 

մյուս մար զե րի և հա մայնք նե րի երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի զար գաց-

ման և/ կամ տե սա նե լիու թյան բա րե լավ ման խն դիր կա: Հնա րա վոր է, որ ոչ ֆոր մալ երի-

տա սար դա կան խմ բե րը մար զե րում և հատ կա պես գյու ղա կան հա մայնք նե րում ավե լի 

ակ տիվ գոր ծու նեու թյուն են ծա վա լում, սա կայն նրանք ընդ գրկ ված չեն եղել հե տա զո-

տու թյան մեջ: 

Ա ռա ջարկ 1.3. Մար զային երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի զար գաց ման և ակ տի-

վաց ման նպա տա կով ԵՀԿ-նե րի հետ աշ խա տող պե տա կան, տե ղա կան և մի ջազ գային կազ-

մա կեր պու թյուն նե րը պետք է մեծ ու շադ րու թյուն հատ կաց նեն այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րին 

աջակ ցե լու ուղ ղու թյամբ՝ նե րա ռե լով նաև ոչ ֆոր մալ հա մայն քային երի տա սար դա կան խմ բե-

րին: Կա րե լի է հա տուկ ծրագ րեր մշա կել մար զե րի երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

և ակ տիվ խմ բե րի բա ցա հայտ ման, նրանց հա մա պա տաս խան ու սուց ման ու պրակ տիկ աջակ-

ցու թյուն տրա մադ րե լու ուղ ղու թյամբ: 
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1.4 Հա սա րա կա կան ցան ցե րում ընդ գրկ վա ծու թյան առու մով ԵՀԿ-նե րը հազ վա դեպ են 

նշում երի տա սար դա կան որ ևէ ցան ցի ան վա նում: Երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու-

թյուն նե րին միավո րող կա ռույց նե րի շար քում առա վել հա ճախ նշ վում են առան ձին 

հիմ նադ րամ ներ, ՀԿ-ներ, ինչ պես նաև Սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա-

րա րու թյու նը: Մի քա նի ԵՀԿ-ներ և փոր ձա գետ ներ նշում են Հա յաս տա նի երի տա սար-

դա կան ազ գային խորհր դի մա սին, որը, սա կայն, ըստ փոր ձա գետ նե րի, չի կա տա րում 

ԵՀԿ միավո րող կա ռույ ցի իր դե րը: 

Ա ռա ջարկ 1.4. Երի տա սար դա կան ցան ցե րի և միավո րող կա ռույց նե րի ակ տի վա ցու մը կն պաս-

տի ԵՀԿ հա մա գոր ծակ ցու թյան բա րե լավ մա նը և տե ղե կատ վու թյան ու ջան քե րի հա մա կարգ-

մա նը, եթե այդ կա ռույց նե րի գոր ծու նեու թյու նը դր վի մաս նակ ցային, ապա կու սակ ցա կան, կա-

րիք նե րի վրա հիմն ված և ռազ մա վա րա կան մո տե ցում կի րա ռող հիմ քե րի վրա: Որոշ փոր ձա-

գետ ներ նշում են, որ ԵՀԿ հո վա նո ցային կա ռույ ցի դեր կա րող է ստանձ նել «Ե րի տա սար դա կան 

մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նաց ման կենտ րո նը»: 

1.5 ԵՀԿ-նե րի ինս տի տու ցիոնալ կա րո ղու թյուն նե րի ու սում նա սի րու մը ցույց է տա լիս, որ 

կազ մա կեր պու թյուն նե րում ան դա մակ ցու թյան, ղե կա վար ման և կա ռա վար ման գոր ծու-

նեու թյան, ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման, ծրագ րե րի կա ռա վար ման և կազ մա կեր-

պա կան զար գաց ման այլ ոլորտ նե րում հաս կա ցու թյուն նե րի հա մա պա տաս խան մեկ նա-

բան ման, կա նո նադ րա կան դրույթ նե րի կի րառ ման, հա մա կարգ ված մո տեց ման պա կաս 

կա: Մաս նա վո րա պես շատ կազ մա կեր պու թյուն ներ չեն սահ մա նա զա տում ան դամ նե րին 

ու շա հա ռու նե րին, խոր հուր դը՝ որ պես ռազ մա վա րա կան ուղ ղու թյուն ներ սահ մա նող և 

վե րահս կող մար մին, և գոր ծա դիր աշ խա տա կազ մին, ռազ մա վա րա կան և աշ խա տան-

քային պլան նե րը: Պատ շաճ ու շադ րու թյուն չի հատ կաց վում կազ մա կեր պու թյան մարդ-

կային ռե սուրս նե րի զար գաց մա նը և սերն դա փո խու թյա նը, մարդ կային ռե սուրս նե րը 

հիմ նա կա նում սահ մա նա փակ վում են կա մա վո րա կան ու ժե րով և ղե կա վար ան ձնա կազ-

մով: Ծրագ րե րի կա ռա վար ման ոլոր տում չի կար ևոր վում կա րիք նե րի գնա հատ ման և 

ծրագ րի իրա կա նա ցու մից հե տո ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան ու գնա հատ ման գոր ծու-

նեու թյու նը, այ սինքն՝ ծրագ րե րի կա ռա վա րու մը հա ճախ սահ մա նա փակ վում է ծրագ րի 

մշակ ման ու իրա կա նաց ման փու լե րով: Թեև այս բա ցե րը պատ ճա ռա բան վում են նաև 

ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի պա կա սով, այնուա մե նայ նիվ հա մա պա տաս խան գի տե լիք-

նե րի ու հմ տու թյուն նե րի զար գա ցու մը կօգ նի, որ պես զի լուծ վեն առն վազն այն խն դիր-

նե րը, որոնք ֆի նան սա կան ներդ րում չեն պա հան ջում: 

Ա ռա ջարկ 1.5. Կազ մա կեր պա կան կա րո ղու թյուն նե րի ոլոր տում ԵՀԿ-նե րի զար գաց ման հնա րա-

վո րու թյուն նե րի, այդ թվում՝ դա սըն թաց նե րի, խորհր դատ վու թյան, տե ղե կատ վա կան ռե սուրս-

նե րի ավե լա ցու մը՝ հատ կա պես մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներգ րավ մամբ, կն պաս տի 

ԵՀԿ-նե րի ինս տի տու ցիոնալ զար գաց մա նը, ան ձնային գոր ծո նից կախ վա ծու թյան նվա զեց մա-

նը և գոր ծու նեու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը: Հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց-

նե րը ևս կա րող են օգ տա գործ վել կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման մի ջո ցա ռում նե րի ըն թաց-

քում՝ որ պես պա կաս ծախ սա տար հե ռաու սուց ման և հետ դա սըն թա ցային քն նար կում նե րի և 

խորհրդատ վու թյան տրա մադր ման մի ջոց:
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1.6  Կազ մա կեր պու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման գե րակ շիռ մա սը տրա մադր վում է մի ջազ-

գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից: Քիչ կազ մա կեր պու թյուն ներ են օգ տա գոր ծում 

ֆի նան սա վոր ման ոչ դրա մաշ նոր հային աղ բյուր նե րը, այդ թվում՝ ան դա մավ ճար նե րը, 

հան րային դրա մա հա վա քը, վճա րո վի ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը և այլն, իսկ օգ-

տա գոր ծե լու դեպ քում էլ այդ աղ բյուր նե րից ստաց ված գու մար նե րը ֆի նան սա վոր ման 

ընդ հա նուր ծա վա լի չն չին տո կոսն են կազ մում: Դրա մաշ նորհ նե րից և հատ կա պես մի-

ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի դրա մաշ նոր հային ծրագ րե րից կախ վա ծու թյու նը 

բա ցատր վում է թե՛ երկ րի սո ցիալ-տնտեսա կան իրա վի ճա կով, թե՛ օրենսդ րա կան սահ-

մա նա փա կում նե րով և թե՛ ԵՀԿ-նե րի՝ այ լընտ րան քային մի ջոց ներ փնտ րե լու հմ տու-

թյուն նե րի պա կա սով: Մյուս կող մից այդ կախ վա ծու թյու նը խո չըն դո տում է ԵՀԿ-նե րի 

կող մից իրենց առաջ նա հեր թու թյուն նե րի սահ ման մա նը, կա յուն աշ խա տա կազ մի պահ-

պան մա նը և սեկ տո րի հան դեպ հան րային վս տա հու թյա նը: 

Ա ռա ջարկ 1.6. ԵՀԿ-նե րի ֆի նան սա կան կա յու նու թյան բա րե լավ ման ուղ ղու թյամբ օրենսդ րա-

կան փո փո խու թյուն նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման, պե տա կան ֆի նան սա վոր ման մե-

խա նիզմ նե րի բա րե լավ ման ոլորտ նե րում ան հրա ժեշտ են հա մա լիր լու ծում նե րի մշա կում և 

իրա կա նա ցում: 

1.7 ԵՀԿ դաշ տի խն դիր նե րի շար քում փոր ձա գետ նե րը շեշ տադ րում են ԵՀԿ-նե րի միջև 

հա մա գոր ծակ ցու թյան պա կասն ու ան տե ղի մր ցակ ցու թյու նը: Վեր լու ծու թյու նը ցույց է 

տա լիս, որ հա մա գոր ծակ ցու թյունն ավե լի հա ջող ված է շա հե րի պաշտ պա նու թյան ոլոր-

տում և կար ճա ժամ կետ ակ ցիանե րի ժա մա նակ, սա կայն հա մա տեղ ծրագ րե րի և եր կա-

րա ժամ կետ հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա տեքս տում երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի ռե սուրս նե րի ու ջան քե րի միավոր ման դրս ևո րում նե րը քիչ են: 

Ա ռա ջարկ 1.7. Երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը կա րող են ավե լի շատ հա մա գոր-

ծակ ցել՝ ընդ հա նուր նպա տա կին հաս նե լու հա մար օգ տա գոր ծե լով մի մյանց փոր ձը, գի տե լիք-

ներն ու հմ տու թյուն նե րը, ինչ պես նաև հա մա տե ղել իրենց նյու թա կան ու ֆի նան սա կան ռե-

սուրս նե րը՝ սուղ ռե սուրս նե րի պայ ման նե րում ծրագ րերն ավե լի ար դյու նա վետ իրա գոր ծե լու 

նպա տա կով: Հա մա գոր ծակ ցու թյան զար գաց ման գոր ծում կա րող են օգ նել նաև պե տա կան ու 

մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը՝ տե ղե կատ վա կան և փոր ձի փո խա նակ ման հար թակ ներ 

և հնա րա վո րու թյուն ներ տրա մադ րե լով: 

1.8 Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման և պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի հետ հա մա-

գոր ծակ ցու թյան վե րա բե րյալ հար ցադ րում նե րի ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին, որ մար-

զային կազ մա կեր պու թյուն ներն ավե լի շատ են հա մա գոր ծակ ցում ՏԻՄ -ե րի և մարզ-

պե տա րան նե րի հետ, իսկ Եր ևա նում տե ղա կայ ված ԵՀԿ-նե րը՝ նա խա րա րու թյուն նե րի 

հետ: Կազ մա կեր պու թյուն նե րի մոտ մեկ հին գե րոր դը ոչ մի տե ղա կան կամ պե տա կան 

կա ռա վար ման մարմ նի հետ չի հա մա գոր ծակ ցում: Տար բեր ու սում նա սի րու թյուն ներն 

ու վեր լու ծու թյուն նե րը վկա յում են, որ հա սա րա կա կան և պե տա կան սեկ տոր նե րի միջև 

փո խա դարձ ան վս տա հու թյուն կա: Այ նուա մե նայ նիվ, ըստ փոր ձա գետ նե րի՝ հա սա րա-

կա կան սեկ տո րի ավե լի իրա զեկ, փաս տարկ ված և կա ռու ցո ղա կան մո տեց ման դեպ-

քում պե տու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցու թյունն ավե լի հա ջո ղու թյամբ կկա յա նա: 

Ա ռա ջարկ 1.8. Երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն ու պե տա կան մար մին նե րը եր կուս-
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տեք պետք է ավե լի բաց ու պատ րաս տա կամ լի նեն հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար: ԵՀԿ-նե-

րին այդ առու մով ան հրա ժեշտ է բա րե լա վել իրենց ոլոր տային գի տե լիք ներն ու բա նակ ցային 

հմտու թյուն նե րը և հրա ժար վել բա ցա սա կան կարծ րա տի պե րից, իսկ պե տա կան մար մին նե րին՝ 

ավե լաց նել թա փան ցի կու թյունն ու երկ խո սու թյան առու մով պատ րաս տա կամ լի նել: Առա ջարկ-

վում է, որ պե տու թյու նը երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նաց ման հետ կապ-

ված գոր ծա ռույթ ներն ավե լի շատ պատ վի րա կի երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին՝ 

սկսած կա րիք նե րի բա ցա հայ տու մից, տե ղե կատ վու թյան տա րա ծու մից մինչև ծրագ րե րի իրա-

կա նա ցում և գնա հա տում: 

1.9 ԵՀԿ-նե րը հազ վա դեպ են ըն կա լում հան րային կա պե րի գոր ծու նեու թյու նը որ պես հաշ-

վետ վո ղա կա նու թյան մի ջոց՝ կազ մա կեր պու թյան և նրա գոր ծու նեու թյան ու ծրագ րե րի 

վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տա րա ծումն ավե լի շատ դի տե լով որ պես գո վազդ կամ 

ծրագ րային պա հանջ: Հաշ վետ վո ղա կա նու թյան պա կա սի մեկ այլ դրս ևո րում էր բուն 

հե տա զո տու թյան ըն թաց քում բազ մա թիվ ԵՀԿ-նե րի կող մից իրենց բյու ջեի կամ ֆի նան-

սա վոր ման աղ բյուր նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն հայտ նե լու խնդրանքի մեր-

ժու մը: 

Ա ռա ջարկ 1.9. ԵՀԿ-նե րի կազ մա կեր պա կան զար գաց մանն ուղղ ված ծրագ րե րի ու մի ջո ցա ռում-

նե րի ըն թաց քում հա տուկ շեշտ պետք է դր վի ԵՀԿ-նե րի կող մից հաշ վետ վո ղա կա նու թյան ու 

թա փան ցի կու թյան կար ևո րու թյան ըն կալ ման և հա մա պա տաս խան գոր ծիք նե րի օգ տա գործ-

ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի վրա: 

1.10 Ան կախ ֆի նան սա կան կար գա վի ճա կից՝ ԵՀԿ-նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը որ պես 

կազ մա կեր պու թյան առաջ նային կա րիք նշում է ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի ան հրա-

ժեշ տու թյու նը: Հաշ վի առ նե լով ԵՀԿ-նե րի և առ հա սա րակ հա յաս տա նյան հա սա րա կա-

կան դաշ տի ֆի նան սա կան կա յու նու թյան ցածր մա կար դա կը և կախ վա ծու թյու նը դրա-

մաշնոր հային ռե սուրս նե րից՝ նմա նօ րի նակ պա տաս խա նը հաս կա նա լի է: Այ նուա մե նայ-

նիվ, եթե ֆի նան սա վոր ման կար ևո րու թյու նը շեշ տող ԵՀԿ-նե րի քա նա կը հա մադրենք, 

դրա մաշ նոր հային ռե սուրս նե րից բա ցի, այլ ռե սուրս ներ օգ տա գոր ծող կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի տո կո սի հետ, պարզ է դառ նում, որ ԵՀԿ-նե րը կա՛մ չեն ցան կա նում, կա՛մ չեն 

կա րո ղա նում դրա մաշ նոր հային շր ջա նակ նե րից դուրս ռե սուրս ներ փնտ րել: Փոր ձա-

գետ նե րը ևս շեշ տում են, որ իրա կա նում ԵՀԿ-ներն ավե լի շատ բան կա րող են անել 

առանց դրա մաշ նոր հային մի ջոց նե րի՝ օգ տա գոր ծե լով առ կա ռե սուրս նե րը և հայ թայ թե-

լով ոչ միայն ֆի նան սա կան, այլև նյու թա կան մի ջոց ներ ու կա մա վո րա կան ներդրում-

ներ: Միաժա մա նակ այս առու մով դրա կան մի տում բա ցա հայտ վեց իրա կա նաց ված 

ծրագ րե րի վե րա բե րյալ պա տաս խան նե րում, ըստ որոնց՝ ԵՀԿ-ներն առանց ֆի նան սա-

վոր ման զգա լի թվով ծրագ րեր և մի ջո ցա ռում ներ են իրա գոր ծել: 

Ա ռա ջարկ 1.10. ԵՀԿ-նե րին կոչ է ար վում բազ մա զա նեց նել իրենց ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր-

նե րը, իսկ ծրագ րեր ու մի ջո ցա ռում ներ իրա կա նաց նե լու հա մար դի տար կել ոչ միայն ֆի նան-

սա կան, այլև մարդ կային ու նյու թա կան ներդ րում նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը, որոնց հայ թայ-

թումն ավե լի հեշտ է:

1.11  Վե րը նշ ված մի քա նի դրույթ նե րում ար տա ցոլ վել են ԵՀԿ-նե րի կազ մա կեր պա կան 

կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման ան հրա ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ առա ջարկ նե րը, 
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որոնք ար վել են՝ ըստ հարց ման ար դյունք նե րի և փոր ձա գետ նե րի դա տո ղու թյուն նե րի: 

Միաժա մա նակ շատ քիչ են այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, որոնք իրենց աջակ ցու թյան 

կա րիք նե րի շար քում նշում են կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման, խորհր դատ վա կան 

աջակ ցու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: ԵՀԿ-ներն իրենք հա ճախ բա վա կա նա չափ չեն գի-

տակ ցում կազ մա կեր պա կան զար գաց ման ոլոր տում իրենց բա ցե րը, որոնց մա սին ևս 

հա ճախ է նշ վում փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րում և ոլոր տային վեր լու ծու թյուն-

նե րում: 

Ա ռա ջարկ 1.11. Կազ մա կեր պա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման ծրագ րերն առա վել արդ-

յու նա վետ իրա կա նաց նե լու հա մար նախ ան հրա ժեշտ է իրա կա նաց նել տե ղե կատ վա կան մի-

ջո ցա ռում ներ և ապա հո վել կազ մա կեր պու թյուն նե րի ինք նա գի տակ ցու թյան բարձ րա ցու մը, 

որ պես զի կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման նշա նա կու թյունն ու ան հրա ժեշ տու թյու նը լի նեն գի-

տակց ված, գոր ծըն թա ցը՝ մաս նակ ցային, իսկ ար դյունք նե րը՝ կա յուն: ԵՀԿ-նե րին էլ առա ջարկ-

վում է բա րե լա վել իրենց ինք նագ նա հատ ման հմ տու թյուն նե րը՝ օգտ վե լով տե ղե կատ վա կան և 

ու սու ցո ղա կան առ կա ռե սուրս նե րից և իրենց աշ խա տա կազ մի ու ղե կա վար մարմ նի հա մար 

իրենց իսկ ռե սուրս նե րով կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման մի ջո ցա ռում ներ իրա կա նաց նե լով: 

Երիտասարդականքաղաքականություննու

երիտասարդականոլորտը

 Հարց ման ար դյունք նե րի հա մա ձայն՝ ԵՀԿ-նե րի մե ծա մաս նու թյու նը ծա նոթ չէ երի տա սար դա-

կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 2013-2017թթ. ռազ մա վա րու թյա նը: Նրանք, ով քեր ծա նոթ 

են, առա վել հա ճախ հա մա ձայ նում են այն դա տո ղու թյան հետ, որ ռազ մա վա րու թյունն ար տա-

ցո լում է հայ երի տա սարդ նե րի կա րիք նե րը, և ավե լի քիչ են հա մա ձայ նում այն դրույ թի հետ, 

որ ռազ մա վա րու թյան մշակ ման գոր ծըն թա ցը մաս նակ ցային է եղել: Հարց ված 363 կազ մա կեր-

պու թյուն նե րից միայն 28-ն է նշել, որ մաս նակ ցել է ռազ մա վա րու թյան մշակ ման և/ կամ իրա-

կա նաց ման գոր ծըն թա ցին: Հար ցազ րույց նե րում հն չում է այն կար ծի քը, որ այդ փաս տաթղ թի 

մշակ մա նը ներգ րավ վել է ԵՀԿ-նե րի սահ մա նա փակ շր ջա նակ, իսկ բուն փաս տա թուղ թը պատ-

շաճ կեր պով չի հան րայ նաց վել: 

Ա ռա ջարկ 2.1. Ռազ մա վա րու թյան իրա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում ԵՀԿ-նե րի ավե լի լայն շր ջա-

նա կի ընդ գրկ ման հա մար հար կա վոր է ավե լի շատ մի ջո ցա ռում ներ նա խա տե սել, մաս նա վո րա-

պես ռազ մա վա րու թյան առ կա յու թյան և բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ ավե լի շատ տե ղե կատ-

վու թյուն տա րա ծել թե՛ լրատ վա մի ջոց նե րի և հա մա պա տաս խան կայ քե րի օգ տա գործ մամբ, թե՛ 

հան րային քն նար կում նե րի ու այլ լայ նա ծա վալ մի ջո ցա ռում նե րի ըն թաց քում: Ի թիվս այլ մի ջո-

ցա ռում նե րի՝ ան հրա ժեշտ է այդ ռազ մա վա րու թյու նը հա սա նե լի և տե սա նե լի դարձ նել ՍԵՀՆ և 

erit.am կայ քե րում: 

2.2 Ռազ մա վա րու թյան բա րե լավ ման առաջ նա հերթ խն դի րը, ըստ փոր ձա գետ նե րի, դրա չա-

փե լիու թյան ապա հո վումն է, քա նի որ ներ կայիս ռազ մա վա րու թյու նը որ ևէ թի րա խային 

ցու ցա նիշ ներ չի սահ մա նում: 

Ա ռա ջարկ 2.2. Ռազ մա վա րու թյան չա փե լիու թյուն ապա հո վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է մշա կել 
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ռազ մա վա րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի և ար դյունք նե րի շր ջա նակ՝ հս տակ ցու ցա նիշ նե րով: 

2.3 Ինչ պես ԵՀԿ-նե րի զար գաց ման, այն պես էլ երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան 

իրա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում ընդ գծ վել է հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյան հա-

վա քագր ման և տա րած ման, գոր ծու նեու թյան հա մա կարգ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: Այս 

գոր ծում փոր ձա գետ նե րը կար ևոր դեր են վե րագ րում պե տա կան մար մին նե րին, մաս-

նա վո րա պես Սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյա նը: 

Ա ռա ջարկ 2.3. Սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյու նը կա րող է ավե լի 

շատ մի ջոց ներ ձեռ նար կել դաշ տում առ կա կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ծրագ րե րի, մի ջազ գային 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի աշ խա տան քի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան հա վա քագր ման, հա-

մա գոր ծակ ցու թյան և փոր ձի փո խա նակ ման մի ջո ցա ռում նե րի և հար թակ նե րի կազ մա կերպ-

ման, հո վա նո ցային կազ մա կեր պու թյուն նե րի աջակ ցու թյան ուղ ղու թյամբ, ին չը կն պաս տի ԵՀԿ 

դաշ տի զար գաց մա նը և երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան ար դյու նա վետ իրա կա նաց-

մա նը: 

2.4 Ե րի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կար ծի քով՝ երի տա սար դու թյան ոլոր տում 

ու սում նա սի րու թյան առա վել կա րիք ու նեն աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան, կր թու-

թյան ու մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման, առողջ ապ րե լա կեր պի, ար տա գաղ թի և հաշ-

ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սար դու թյան խն դիր նե րը: 

Ա ռա ջարկ 2.4. Երի տա սար դա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի ինս տի տուտն այդ առա ջարկ նե րը 

կա րող է դի տար կել հե տա գա ու սում նա սի րու թյան ուղ ղու թյուն նե րի պլա նա վոր ման և հե տա-

զո տա կան ծրագ րե րի մշակ ման ըն թաց քում: Միաժա մա նակ քա նի որ առա վել պա հանջ ված՝ 

երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան թե մայով հե տա զո տու թյունն ար դեն ավարտ ված է, հե տա-

զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ ԵՀԿ-նե րի հնա րա վո րինս լայն շր ջա նակ նե րում տա րա ծու մը կօգ նի, 

որ այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րը փաս տարկ ված հիմ քեր ու նե նան՝ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա-

ծու թյան ոլոր տում ծրագ րեր իրա կա նաց նե լու հա մար:

 

Առցանցդրամաշնորհայինհամակարգը

3.1 Առ ցանց հա մա կար գի հիմ նա կան առա վե լու թյուն ներն են մատ չե լիու թյու նը, թա փան ցի-

կու թյու նը և ան կախ փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րի ինս տի տու տը: Այ նուա մե-

նայ նիվ, այս չա փո րո շիչ նե րի բա րե լավ ման ուղ ղու թյամբ դեռ աշ խա տանք ներ կան կա-

տա րե լու: Մաս նա վո րա պես հա մա կար գի հան դեպ առ կա ան վս տա հու թյու նը կապ ված է 

թա փան ցի կու թյան և օբյեկ տի վու թյան որոշ խն դիր նե րի հետ: 

Ա ռա ջարկ 3.1. Հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյունն ու վս տա հե լիու թյու նը բա րե լա վե լու հա մար 

ան հրա ժեշտ է. ա) ավե լաց նել թա փան ցի կու թյու նը՝ իրա կա նաց ված ծրագ րե րի ար դյունք նե-

րի և հայ տե րի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րի հրա պա րա կայ նու թյան ավե լաց ման մի ջո ցով, բ) 

հնա րա վո րինս բա ցա ռել փոր ձա գետ նե րի կող մից գնա հատ ման կողմ նա կա լու թյան հնա րա վո-

րու թյուն նե րը, գ) հա մա կար գի տե սա նե լիու թյունն ավե լաց նել դրա մաշ նոր հային հայ տա րա րու-

թյուն նե րի տա րած ման ուղիների ընդ լայն ման և իրա կա նաց ված աշ խա տանք նե րի վե րա բե րյալ 

լրատ վա մի ջոց նե րում հրա պա րա կում նե րի մի ջո ցով: 
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3.2 Առ ցանց հա մա կար գում փոր ձա գի տա կան ինս տի տու տի առ կա յու թյու նը մեծ առա ջըն-

թաց է պե տա կան ֆի նան սա վոր ման հա մա կար գի հա մա տեքս տում, միաժա մա նակ փոր-

ձա գետ նե րի աշ խա տան քի բա րե լավ ման և գնա հատ ման ընդ հա նուր մո տեց ման ապա-

հով ման հա մար նրանց հետ հա ղոր դակ ցու թյու նը բա վա րար չէ: 

Ա ռա ջարկ 3.2. Հա մա կար գի փոր ձա գետ նե րի պար բե րա կան (ա ռն վազն տա րին մեկ ան գամ) 

հան դի պում ներն ու դա սըն թաց նե րը հա մա կար գի սկզ բունք նե րից մե կը կա րող են դառ նալ և 

կն պաս տեն թե՛ փոր ձա գետ նե րի մաս նա գի տա կան զար գաց մա նը, թե՛ գնա հատ ման ար դյու նա-

վե տու թյան բա րե լավ մա նը: Կա րե լի է հաշ վի առ նել նաև այլ դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

փոր ձը, որոնք ծրագ րե րի գնա հա տու մից հե տո փոր ձա գետ նե րին դեմ առ դեմ քն նարկ ման հնա-

րա վո րու թյուն են տա լիս. այդ պես կլուծ վի ընդ հա նուր հայ տա րա րի գա լու և առան ձին ծրագ-

րե րի ու կազ մա կեր պու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կար ծիք նե րի և մտա հո գու թյուն նե րի փո խա նակ-

ման խն դի րը:

3.3 Ծ րագ րի հայ տի ձևա չա փը հարց ված նե րի մե ծա մաս նու թյու նը բարդ է հա մա րում, քա-

նի որ հս տակ բա ցատ րու թյուն չկա որոշ հար ցե րի և հաս կա ցու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: 

Բա ցի դրա նից՝ հայ տի ձևը հիմ նա կա նում հար մա րեց ված է կոնկ րետ մի ջո ցա ռում պա-

րու նա կող ծրագ րի հա մար և դժ վա րեց նում է այլ գոր ծո ղու թյուն ներ, ինչ պես նաև նո-

րա րա րա կան գա ղա փար ներ պա րու նա կող ծրագ րե րի շա րադ րու մը, իսկ հե տա գա յում՝ 

գնա հա տու մը: Կար ևոր վում է նաև կա րիք նե րի փաս տարկ ված հիմ նա վոր ման և ար դյու-

նա վե տու թյան չա փե լի ցու ցա նիշ նե րի նե րառ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Ա ռա ջարկ 3.3. Փոր ձա գի տա կան խմ բի մաս նակ ցու թյամբ կա րե լի է ևս մեկ ան գամ քն նար կել 

ծրագ րի ձևա չա փը՝ եր կա կի մեկ նա բան վող ու ԵՀԿ-նե րի լայն խմ բի հա մար ան հաս կա նա լի 

հաս կա ցու թյուն նե րի վե րա նայ մամբ և/ կամ բա ցատ րու թյամբ, հայ տի հար ցերն առա վել հա մա-

պա տաս խա նեց նել գնա հատ ման չա փա նիշ նե րի հետ, առանձ նաց նել «Հան դի պում» և «Հան-

դի պու մից զատ» ծրագ րե րի ձևա չա փե րը՝ ոչ ստան դարտ և նո րա րա րա կան գա ղա փար նե րով 

ծրագ րե րի հա մար նա խա տե սե լով ավե լի ճկուն ձևա չափ: Ծրագ րային ձևա չա փում կա րե լի է 

նաև ավե լաց նել ցու ցա նիշ ներ հս տա կեց նող հար ցեր՝ հե տա գա յում մո նի թո րին գի և ար դյու նա-

վե տու թյան ցու ցիչ ներ ու նե նա լու հա մար: Թե՛ ձևա չա փի, թե՛ առ ցանց հա մա կար գի այլ բա ղա-

դրիչ նե րի փո փո խու թյուն նե րի քն նարկ մա նը կա րե լի է մաս նա կից դարձ նել գոր ծըն կեր ԵՀԿ-նե-

րին՝ գոր ծըն թացն առա վել բաց, մաս նակ ցային ու լիար ժեք դարձ նե լու հա մար: Հայ տի լրաց-

ման վե րա բե րյալ առան ձին ու ղե ցույ ցը շատ օգ տա կար ու կար ևոր մի ջոց կլի նի ավե լի շատ ու 

որա կյալ ծրագ րեր ստա նա լու հա մար:

3.4  Հայ տի հետ պա հանջ վող փաս տաթղ թե րը, հատ կա պես գնա հար ցում նե րը լրա ցու ցիչ 

թղ թա վա րու թյուն ու դժ վա րու թյուն ներ են հարուցում: 

Ա ռա ջարկ 3.4. Կա րե լի է վե րա նայել լրա ցու ցիչ փաս տաթղ թե րի պա հանջն այն դեպ քե րում, 

երբ դա հնա րա վոր է առ կա կա նո նա կար գում նե րի շր ջա նակ նե րում: Օրի նակ՝ հնա րա վո րու-

թյան դեպ քում գնա հար ցում նե րը պա հան ջել ծրագ րի նախ նա կան հաս տա տու մից հե տո՝ մինչ 

բյու ջեի վերջ նա կա նա ցումն ու ծրագ րի հաս տա տու մը: Հա մա կար գում գրանց վե լիս ԵՀԿ-նե րը 

տրա մադ րում են իրենց կա նո նադ րու թյու նը, և կա րե լի է այն լրա ցու ցիչ չպա հան ջել ծրագ րի 

հայ տի հետ կամ էլ պա հան ջել միայն նպա տակ նե րին վե րա բե րող էջե րը: Հա մա գոր ծակ ցու թյան 

փաս տաթղ թե րի փո խա րեն (ո րը են թադ րում է երկ կող մա նի ստո րագր ված հու շա գիր և կա րող 
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է կազ մա կերպ չա կան դժ վա րու թյուն ներ ստեղ ծել) կա րե լի է աջակ ցու թյան նա մակ պա հան ջել 

պո տեն ցիալ հա մա գոր ծակ ցի կող մից, որն ավե լի պարզ և միաժա մա նակ ոչ պա կաս հիմ նա վո-

րող փաս տա թուղթ է:

3.5  Թեև առ ցանց հա մա կար գը, նախ կին հա մա կար գի հա մե մա տու թյամբ, ավե լի հա սա նե-

լի է մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար, այ դու հան դերձ Եր ևա նի կազ մա կեր-

պու թյուն ներն ավե լի հա ճախ են դրա մաշ նորհ ստա նում, ինչն ամե նայն հա վա նա կա-

նու թյամբ կա րո ղու թյուն նե րի հետ է կապ ված: Գրե թե բո լոր հարց ված նե րը բազ միցս 

շեշ տում են ԵՀԿ-նե րի հա մար իրա զեկ ման և ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րի իրա կա նաց ման 

ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ կենտ րո նա նա լով հատ կա պես մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե-

րին աջակ ցե լու և խրա խու սե լու կար ևո րու թյան վրա: 

Ա ռա ջարկ 3.5. Մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րին հա մա կար գում ընդ գրկ վե լու ավե լի լայն 

հնա րա վո րու թյուն ներ կտր վեն, եթե մար զե րում առ ցանց հա մա կար գի վե րա բե րյալ տե ղե կատ-

վու թյան տա րած ման ավե լի հաս ցեական աշ խա տանք ներ տար վեն, և ու սու ցո ղա կան մի ջո-

ցա ռում ներ կազ մա կերպ վեն հա մա կար գի, ծրագ րե րի մշակ ման ու կա ռա վար ման վե րա բե րյալ: 

Կա րե լի է դի տար կել նաև մար զային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար լրա ցու ցիչ միավոր կամ 

գոր ծա կից նա խա տե սե լը: Մար զային երի տա սար դու թյան ակ տի վաց ման ու աջակ ցու թյան 

հնա րա վո րու թյուն նե րը կընդ լայն վեն հա մա կար գում նաև ոչ ֆոր մալ խմ բեր նե րա ռե լու դեպ-

քում, եթե հնա րա վոր լի նի լու ծում գտ նել հա մա պա տաս խան իրա վա կան ու կազ մա կերպ չա-

կան հար ցե րի հա մար:

3.6  Հա մա կար գի հան դեպ վս տա հու թյան պա կա սի պատ ճառ նե րից մե կը նաև իրա կա նաց-

ված ծրագ րե րի և բուն հա մա կար գի տե սա նե լիու թյան հետ է կապ ված: Թեև ծրագ րեր 

իրա կա նաց նող ԵՀԿ-նե րին հնա րա վո րու թյուն էր տր վում իրենց ծրագ րե րը ներ կա յաց նե-

լու Հ2 հե ռուս տաա լի քով, սա կայն այդ մի ջո ցը բա վա րար չէ լայն լսա րա նի ընդ գրկ ման 

հա մար և գրե թե տե ղե կատ վու թյուն չէր տա լիս ծրագ րե րի ար դյունք նե րի մա սին: 

Ա ռա ջարկ 3.6. Անհ րա ժեշտ է ավե լի շատ ջանք կի րա ռել ոչ միայն հա մա կար գի, այլև իրա-

կա նաց ված ծրագ րե րի ու դրանց ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տա րած ման 

ուղ ղու թյամբ: Լրատ վա մի ջոց նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան բնա գա վա ռում ԵՀԿ-նե րին ՍԵՀՆ 

աջակ ցու թյու նը կօգ նի թե՛ հա մա կար գի նկատմամբ վս տա հե լիու թյունը բարձ րաց նելու, թե՛ 

ծրագ րե րի ար դյունք նե րն ավե լի լայն լսա րա նին հա սա նե լի դարձ նե լու առումով: 

3.7 Առ ցանց հա մա կար գի ամե նա խո ցե լի կող մը մո նի թո րին գի և գնա հատ ման հա մա կարգն 

է. ծրագ րե րի մե ծա մաս նու թյան ըն թաց քում ֆի նան սա վո րող կող մի որ ևէ այց չի գրանց-

վել, իսկ այ ցե րի ըն թաց քում էլ մո նի թո րին գի հա մա կարգ ված գոր ծու նեու թյուն չի տար-

վել: Ծրագ րե րի ավար տից հե տո ստա ցված ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ եզ րա կա ցու-

թյու նը կա տար վում է մի միայն կազ մա կեր պու թյան հաշ վետ վու թյուն նե րի հի ման վրա: 

Ա ռա ջարկ 3.7. Ռե սուրս նե րի նպա տա կային օգ տա գործ ման, ծրագ րե րի ար դյու նա վե տու թյան 

վե րա բե րյալ եզ րա հան գում ներ կա տա րե լու և ծրագ րե րի իրա կա նաց մանն ավե լի սերտ հետևե-

լու հա մար ան հրա ժեշտ է յու րա քան չյուր ծրագ րի դեպ քում առն վազն մո նի թո րին գային մեկ այց 

նա խա տե սել: Այդ նպա տա կով ան հրա ժեշտ է առան ձին մարդ կային ռե սուրս ներ նա խա տե սել 

և մշա կել մո նի թո րին գային ձևաթղ թեր՝ առան ձին՝ մի ջո ցա ռում նե րի և ընդ հա նուր՝ ծրագ րե րի 

վե րա բե րյալ: Հնա րա վո րու թյան դեպ քում ծրագ րի ավար տից հե տո կա րե լի է նա խա տե սել նաև 
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ավար տա կան գնա հատ ման այց: Թե՛ մո նի թո րին գի, թե՛ գնա հատ ման ըն թաց քում հարկ է ներգ-

րա վել ծրագ րի շա հա ռու նե րին և գոր ծըն կեր նե րին՝ առա վել անա չառ և լիար ժեք տե ղե կատ-

վու թյուն ստա նա լու հա մար: Մո նի թո րին գի և գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը, բա ցի վե րահս կու մից 

և ռե սուրս նե րի ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ դո նո րին տե ղե կատ վու թյուն տրա-

մադ րե լուց, նաև ու սու ցո ղա կան ար դյունք կու նե նա. ԵՀԿ-նե րը հնա րա վո րու թյուն կու նե նան 

ըն թաց քում կա տա րել ան հրա ժեշտ շտ կում նե րը, ավե լի լավ ար դյունք նե րի հաս նել, իսկ վեր-

ջում՝ գնա հա տել իրենց կա տա րած աշ խա տան քը և քա ղած դա սերն ու ար դյունք ներն օգ տա-

գոր ծել իրենց հե տա գա ծրագ րե րի մշակ ման ու իրա կա նաց ման հա մար:

3.8  Հե տա զոտ ված ծրագ րե րում շա րու նա կե լիու թյունն ապա հով վել է հա ջոր դող ծրագ րե րի 

ֆի նան սա վոր ման, ձեռք բեր ված ար դյունք նե րի պահ պան ման ու զար գաց ման, շա հա-

ռու նե րի ներգ րավ ման ու նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյան շնոր հիվ: Ծրագ րային պատ շաճ 

մո նի թո րին գի ու գնա հատ ման դեպ քում ԵՀԿ-ներն ավե լի շատ ու շադ րու թյուն կդարձ նեն 

շա րու նա կե լիու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րին ոչ միայն հայտ մշա կե լիս, այլև ծրագ րի 

իրա կա նաց ման ըն թաց քում և ավար տին: Ըն թա ցիկ հաշ վետ վու թյուն նե րի ներդ րու մը ևս 

կն պաս տի շա րու նա կե լիու թյան մե խա նիզմ նե րի մշակ մա նը: 

Ա ռա ջարկ 3.8. Ծրագ րային հաշ վետ վու թյուն նե րի լրաց ման ըն թաց քում հար կա վոր է ԵՀԿ-նե րի 

ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նել կա յու նու թյան և շա րու նա կե լիու թյան մե խա նիզմ նե րի ուղ ղու-

թյամբ՝ այն տեղ, որ տեղ կի րա ռե լի է, առա ջար կել շա հա ռու նե րի հետ հան դի պում նե րի ըն թաց-

քում առան ձին քն նար կել ծրագ րի շա րու նա կե լիու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը:

3.9  Հե տա զո տու թյան մեջ ընդ գրկ ված ծրագ րե րի ամ փոփ ման ժա մա նակ նկա րագ րա կան 

հաշ վետ վու թյուն նե րի որ ևէ սահ ման ված ձևա չափ չի եղել, որի պատ ճա ռով հաշ վե-

տվու թյուն նե րի մշա կումն ար վել է կա՛մ բա նա վոր ցու ցում նե րի, կա՛մ ԵՀԿ -ի ու նե ցած այլ 

ձևա չա փե րի հի ման վրա: Ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի հանձն ման ըն թաց քում 

դժ վա րու թյուն ներ են ծա գել, քա նի որ ար դեն ավարտ ված ծրագ րի հա մար ներ կա յաց-

ված ֆի նան սա կան փաս տաթղ թե րը եր բեմն չեն հա մա պա տաս խա նել պե տա կան գնում-

նե րի և այլ պա հանջ նե րին: 

Ա ռա ջարկ 3.9. Հս տակ ձևա չա փով ներ կա յաց ված նկա րագ րա կան հաշ վետ վու թյուն ներն ավե-

լի հա մա կարգ ված տե ղե կու թյուն ներ կտ րա մադ րեն առ ցանց հա մա կար գի դրա մաշ նոր հային 

ծրագ րե րի վե րա բե րյալ և կհեշ տաց նեն ԵՀԿ-նե րի աշ խա տան քը: Նկա րագ րա կան և ֆի նան սա-

կան հաշ վետ վու թյուն նե րի ձևա չա փե րի հետ ԵՀԿ-նե րին կա րե լի է տրա մադ րել դրանց լրաց-

ման ու ղե ցույ ցը: Ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի հետ կապ ված խն դիր նե րը նվա զեց նե-

լու հա մար պայ մա նագ րե րի կնք ման գոր ծըն թա ցը կա րե լի է հա մա տե ղել հաշ վետ վու թյուն նե-

րի կար գի ու խնդ րա հա րույց կե տե րի վե րա բե րյալ սե մի նա րի հետ: Բա ցի դրա նից՝ կա րե լի է 

պա հան ջել, որ ԵՀԿ-նե րը ծրագ րի իրա կա նաց ման առա ջին ամս վա ավար տին առ ցանց հա մա-

կար գում տե ղադ րեն ար դեն կա տա րած գնում նե րի հաշ վետ վու թյուն նե րը, որ պես զի ֆի նան սա-

կան հաշ վետ վու թյուն նե րի ըն դուն ման հա մար պա տաս խա նա տու ան ձնա կազ մը ժա մա նա կին 

սխալ նե րի ուղ ղում կա տա րի և հա մա պա տաս խան ուղ ղոր դում տրա մադ րի:
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԵՎ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1.  «Ե րի տա սար դա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի դե րը Հա յաս տա նում», 

«Նո րա վանք» գի տակր թա կան հիմ նադ րամ, 2005թ.

2. « Հա յաս տա նի երի տա սար դու թյան ձգ տում ներն ու ակն կա լիք նե րը» զե կույց, ՀՀ սպոր-

տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյուն, ՄԱԿ -ի Զար գաց ման ծրագ-

րե րի հա յաս տա նյան գրա սե նյակ, Եր ևան, 2012թ., http://www.erit.am/pdf_fayler/

Bnakaranashinutyun/HH%20eritasardneri%20dzgtumner.pdf

3. « Հա յաս տա նի հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի զար գաց ման հնա րա վո րու-

թյուն նե րը և ռիս կե րը», «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշնլ» հա կա կո ռուպ ցիոն կենտ րոն, 

Եր ևան, 2011, http://transparency.am/dbdata/NED_publication_2.pdf

4. « Հա յաս տա նի ՔՀԿ-նե րի ֆի նան սա կան կեն սու նա կու թյու նը», «Քա ղա քա ցիական հա-

սա րա կու թյան ին դեքս» նա խա ձեռ նու թյուն, Եր ևան, 2010թ., առ կա է՝ http://program.

counterpart.org/Armenia/wp-content/uploads/2011/04/FIN_ARM_web.pdf

5. ՀՀ վար չա պե տին առըն թեր ազ գային երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան խորհր դի 

որո շում ՀՀ պե տա կան բյու ջեով երի տա սար դա կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյանն 

ուղղ ված ծրագ րե րի և մի ջո ցա ռում նե րի ֆի նան սա վոր ման տո ղով նա խա տես ված հա-

սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի դրա մաշ նոր հային ծրագ րե րի առ ցանց հա մա-

կար գի մա սին, 19 հու նի սի 2010 թվա կա նի N 6, http://www.gov.am/u_files/file/eritasard-

xorh/NYP_Council_On_line_grant_system.pdf

6. ՀՀ վար չա պե տին առըն թեր ազ գային երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան  

խոր հր դի՝ 27 հոկ տեմ բե րի 2010թ. նիս տի N 1 որոշ ման հա վել ված՝ առ ցանց հա մա կար-

գով ներ կա յաց ված ծրագ րե րի փոր ձա գի տա կան գնա հատ ման ու ղե ցույց՝ http://www.

gov.am/u_files/file/eritasard-xorh/Ughetsuyts_on-line_grants.pdf

7. « Քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան կա ռույց նե րին պե տա կան ֆի նան սա կան աջակ-

ցու թյան տրա մադր ման գոր ծըն թա ցի առ կա վի ճա կը և հիմ նախն դիր նե րը», «Պ րո ֆե-

սիոնալ ներ հա նուն քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան» ՀԿ, 2013թ.
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8. «Քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը Հա յաս տա նում», «Քա-

ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան ին դեքս» նա խա ձեռ նու թյուն, Եր ևան, 2010թ., առ կա է՝ 

http://program.counterpart.org/Armenia/wp-content/uploads/2011/04/CSO_ARM_web.pdf

9. 2012 ՔՀԿ կա յու նու թյան ցու ցա նիշ-Հա յաս տան, USAID, CDPF, 2013, http://www.cdpf.

am/file/2012%20CSO%20SI%20Armenia%20ARM%20final.pdf

10. CIVICUS Քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան ին դեքս, Հա յաս տա նի քա ղա քա-

ցիական հա սա րա կու թյու նը. ան ցու մային փու լից դե պի հա մախմ բում: Վեր լու ծա կան 

զե կույց, Եր ևան, 2010, առ կա է՝ http://program.counterpart.org/Armenia/wp-content/

uploads/2011/04/20.01.11-FFinal-ArmeniaCountryReport_Arm-_3_.pdf

11. International Center for Human Development, Supporting Policy, Regulatory and 

Institutional Reforms for Civil Society Development in Armenia: Existing gaps and 

recommendations, 2012. http://www.ichd.org/?laid=1&com=module&module=static&

id=791

12. CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia 2013, USAID, 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/EE_2013_CSOSI_FullReport.pdf

13. CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia 2012, USAID, 

http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society/cso-sustainability-2012, Armenia - http://

www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/ARM.pdf

14.	 Хрестоматия	для	некоммерческих	организаций,	Душан	Ондрушек	и	кол.,	
Братислава,	2003
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ1

Հետազոտությանփորձագետներիցանկ

Ա նուն, ազ գա նուն Կազ մա կեր պու թյուն

Ա նա հիտ Մի նա սյան « ԿԱ ԶԱ» շվեյ ցա րա կան հիմ նադ րա մի տնօ րեն, cragrer.am փոր ձա գետ, ՀՀ վար-

չա պե տին առըն թեր ազ գային երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան խորհր դի 

ան դամ

Ան նա Եղո յան «Ե րի տա սար դա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ րոն» ՀԿ խորհր դի նա խա գահ, 

cragrer.am փոր ձա գետ

Ա տոմ Մխի թա րյան «Ե րի տա սար դա կան ակումբ նե րի դաշ նու թյուն» ՀԿ նա խա գահ, cragrer.am փոր-

ձա գետ

Ա րեգ Թադ ևո սյան « Միջմ շա կու թային ու սում նա սի րու թյուն նե րի, ու սուց ման և երկ խո սու թյան մի-

ջազ գային կենտ րոն» ՀԿ փոխ նա խա գահ, cragrer.am փոր ձա գետ, ՀՀ վար չա-

պե տին առըն թեր ազ գային երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան խորհր դի 

ան դամ

Ար մեն Պա պյան Ս պոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյան երի տա սար դա կան 

քա ղա քա կա նու թյան վար չու թյան պետ (մինչ 2014թ. մարտ ամի սը)

Ար սեն Սի մո նյան «Ս տե փա նա վա նի երի տա սար դա կան կենտ րոն» ՀԿ նա խա գահ, EVS հա վա տար-

մագ րող, cragrer.am փոր ձա գետ

Ար տակ Շա քա րյան « Վորլդ Վիժն» երի տա սար դու թյան զար գաց ման պա տաս խա նա տու, «Ե րի տա-

սարդ առաջ նորդ նե րի դպ րոց» ՀԿ տնօ րեն

Ար փի նե Հա կո բյան ««ՀԿ կենտ րոն» քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան զար գաց ման» ՀԿ հա մա-

կար գող 

Գա յա նե Մար տի րո սյան « Քաուն թեր փարթ Ին թեր նեշնլ» հա յաս տա նյան ներ կա յա ցուց չու թյան քա ղա քա-

ցիական հա սա րա կու թյան մաս նա գետ

Գա յա նե Մկրտ չյան «Եվ րա սիա» հա մա գոր ծակ ցու թյան հիմ նադ րա մի երի տա սար դա կան և հա մայն-

քային ծրագ րե րի ղե կա վար

Գոռ Մար գա րյան Շի րա կի մարզ պե տա րա նի կր թու թյան, մշա կույ թի և սպոր տի վար չու թյան գլ խա-

վոր մաս նա գետ, «Ար վես տը հա նուն խա ղա ղու թյան» ՀԿ  նա խա գահ, cragrer.am 

փոր ձա գետ

Դա վիթ Հայ րա պե տյան «Ե րի տա սար դա կան մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նաց ման կենտ րոն» ՊՈԱԿ -ի տնօ-

րեն

Զա ռա Լավ չյան «Թ րեյ ներ նե րի ազ գային թիմ» ՀԿ ան դամ, cragrer.am փոր ձա գետ, ՀՀ վար չա-

պե տին առըն թեր ազ գային երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան խորհր դի 

ան դամ

Մա րի նա Մալ խա սյան ՄԱԶԾ ծրագ րի հա մա կար գող

Ռո զա Հա կո բյան «Ե րի տա սար դա կան մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նաց ման կենտ րոն» ՊՈԱԿ -ի ծրագ-

րե րի բաժ նի պետ, cragrer.am փոր ձա գետ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ2

Հարցմանըմասնակիցկազմակերպություններիցանկ

ՀԿ ան վա նում Կազ մա կեր պու թյան գոր ծող հաս ցե

«Ա գաթ» հա տուկ կա րիք նե րով կա նանց կենտ րոն ՀԿ ք. Գյում րի Բաղ րա մյան 17

«Ա զատ հա սա րա կու թյուն ինս տի տուտ» ՀԿ ք. Եր ևան Ա րամ Խա չատ րյան 8, բն. 26

«Ազ գային առաջ նոր դու թյան ինս տի տուտ» 

գի տամ շա կու թային ՀԿ

ք. Եր ևան Վար դա նանց փակ 8/ 401

«Ա լա բախ Հա յաս տան» նա խա ձեռ նող 

երի տա սար դա կան ՀԿ

ք. Եր ևան Բա բա ջյան 43

Ա լա վեր դու ԱԿ ՄԻ հու նա կան ՀԿ ք. Ալա վեր դի Երևանյան խճուղի 2ա

«Ա լեքս» բա րե գոր ծա կան ՀԿ Նոր Խար բերդ 24 փ., տուն 198

«Ա կոս» մշա կու թային ՀԿ ք. Եր ևան Ռու բի նյանց 8

«Ակ տիվ երի տա սարդ քա ղա քա ցի նե րի 

նա խա ձեռ նու թյուն» ՀԿ

ք. Եր ևան Ֆ րուն զե 8/1, բն. 29

«Ա մե րի կյան խոր հուրդ ներ» ք. Եր ևան Ա մի րյան 417, «Imperium 

Plaza», 4-րդ հարկ

«Այ րու ձի» ՀԿ ք. Եր ևան Կի ևյան 13, բն. 13

«Ան նա» սպա ռող նե րի ազ գային ասո ցիացիա ՀԿ ք. Եր ևան Դա վիթ Ան հաղթ 28

«Ան տե նա» էլեկտ րո նային լրատ վու թյանն աջակ ցող 

ՀԿ

ք. Եր ևան Դե միր ճյան 40, բն. 63

«Աշ տա րա կի տա րա ծաշր ջա նային կա նանց ասո-

ցիացիա» ՀԿ

ք. Աշ տա րակ  Այ գես տան 16 

«Ա պա գան մեր ձեռ քե րում» երի տա սար դա կան ՀԿ ք. Աբո վյան  Տա րոն 2, բն. 31

«Ա պա վեն» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Եր ևան Քա ջազ նու նի 1, «Հ րազ դան» 

կոմ բի նատ, 2 հարկ 

«Ա ջակ ցու թյուն Լո ռու մար զի հա մայնք նե րին» 

բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րամ

ք. Վա նա ձոր  Մարզ պե տա րան, 111 սե նյակ

«Ա ջակ ցու թյուն կա նանց և երե խա նե րին» ՀԿ ք. Դի լի ջան Կա լի նի նի փ., 87 շ., բն. 20

«Ա ջակ ցու թյուն Նոյեմ բե րյա նին» ՀԿ ք. Նոյեմ բե րյան Եր ևա նյան 3

«Ա ռա ջա դեմ սո ցիալա կան տեխ նո լո գիաներ» ՀԿ ք. Եր ևան  Բե լյա կով 9

«Ա ռա ջին հայ կա կան ճա կատ երկր պա գու նե րի 

շար ժում» ՀԿ

ք. Եր ևան Հ. Քո չար 12

«Ա ռա վոտ» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Վա նա ձոր Թա տե րա կան 8

«Ա ռողջ կենտ րոն» վե րա կանգ նո ղա կան ՀԿ ք. Գյում րի Պո ղո սյան 236

«Ա ռողջ կյանք» ՀԿ ք. Վա նա ձոր Գ. Լու սա վոր չի 22

«Ա ռող ջա պա հա կան կր թու թյան ասո ցիացիա» ՀԿ ք. Եր ևան Այ գես տան 10 փ., 2-րդ շենք, 

բն. 10

«Աստ ղաթև» ՀԿ ք. Եր ևան Նոր քի 15 փ., տուն 30 

«Աստ ղա վարդ» հաշ ման դամ երե խա նե րի ծնող նե րի ՀԿ ք. Վար դե նիս Ի սա հա կյան 7 

«Ա տան» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Վա նա ձոր Դե միր ճյան 26

«Ա րա գա ծոտն մար զի հա սա րա կա կան 

նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ րոն» ՀԿ

ք. Աշ տա րակ Նա րե կա ցու 29
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«Ա րա գա ծոտն մար զի Մա մու լի ակումբ» ՀԿ ք. Աշ տա րակ Տե րյան 59

«Ա րա գա ծոտ նի հա սա րա կա կան և ոչ առևտ րային 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի ֆո րում» ՀԿ

ք. Աշ տա րակ Ա րամ Մա նու կյան 20

«Ա րա զա» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Եր ևան Հա կոբ Հա կո բյան 3 

«Ա րայի» հաշ ման դամ երե խա նե րի ծնող նե րի ՀԿ գ. Կար բի

«Ա րա րատ» մշա կու թային ՀԿ ք. Եր ևան Նար-Դո սի 4, բն. 40

«Ա րա րատ քա ղա քի կա նանց խոր հուրդ» ՀԿ ք. Արա րատ Շա հու մյան 34

«Ա րե գակ» քսան մեկ երի տա սար դա կան ՀԿ գ. Բեր դա վան  

«Ար ևա մա նուկ» ըն տա նի քի և երե խայի խնամ քի 

հիմ նադ րամ

ք. Գյում րի Շա հու մյան 69

«Ար ևիկ» հաշ ման դամ երե խա նե րի ծնող նե րի ՀԿ ք. Եր ևան Ա վան -Ա ռինջ, 1-ին միկ րո 1/10 

27

«Ար ձա գանք» հաշ ման դամ երե խա նե րին, հաշ ման դամ 

ազա տա մար տիկ նե րին աջակ ցող ՀԿ

ք. Մա սիս  

«Արմ ստ րոնգ» երի տա սար դա կան ՀԿ ք. Գյում րի Ա նի թաղ., 41 դպ րոց

«Ար մա վի րի զար գաց ման կենտ րոն» սո ցիալ-տն տե սա-

կան ՀԿ

ք. Ար մա վիր Շա հու մյան 68

«Ար մա վի րի մայ րու թյան օր րան» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Ար մա վիր Աշուղ Ջի վա նի, հա մար 2 ման-

կա պար տեզ

«Արմս փյուռք» երի տա սար դա կան ՀԿ ք. Գյում րի Տր դատ ճար տա րա պետ փ., շ. 

43, բն. 14

«Ար շա լույս» կա նանց բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Եր ևան Զա քյան 4, բն. 12

«Ար վես տը հա նուն խա ղա ղու թյան» ՀԿ ք. Գյում րի Այ վա զովս կու 1

«Ար վես տի քն նա դատ նե րի ազ գային ասո ցիացիա» ՀԿ ք. Եր ևան Շա ռա տա լյան 8

«Ար տա շատ իրա վա պաշտ պան բա րե գոր ծա կան ասո-

ցիացիա» ՀԿ

ք. Ար տա շատ Ա զա տա վան գյուղ, Թու մա նյան 

67

« Բազ կա մար տի երի տա սար դա կան ասո ցիացիա» ՀԿ ք. Եր ևան Ա զա տու թյան 21

« Բայ րա մյան» սո ցիալա կան բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Իջ ևան Նալ բան դյան 1

« Բա րե պաշտ սե րունդ» հիմ նադ րամ ք. Եր ևան Կո րյու նի 19 ա, 3-րդ հարկ

« Բա րի հույս» սո ցիալա կան, հաշ ման դամ երե խա նե րի 

առող ջու թյանն աջակ ցող ՀԿ

ք. Գա վառ Սա յա դյան 39

« Բաց բժշ կա կան ակումբ» ՀԿ ք. Եր ևան Աբովյան փողոց 60

« Բիոսո ֆիա առող ջա պա հու թյան, բնա պահ պա նու թյան 

և գյու ղատն տե սու թյան զար գաց ման կենտ րոն» ՀԿ

ք. Գյում րի Գ. Նժ դե հի 12ա

«Բ նու թյան պահ պա նու թյուն» ՀԿ ք. Վա նա ձոր Քի միագործ նե րի 2-րդ փ., 43

« Բուժ քույ րե րի միավո րում» ՀԿ ք. Եր ևան Հասրաթյան 9

«Բ րա բիոն» մշա կու թային կենտ րոն ՀԿ ք. Վա նա ձոր Գե ղա գի տա կան կենտ րոն

« Գա յան նա» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Վա նա ձոր Տիգ րան Մե ծի փակ. 2

« Գե ղա մա երի տա սար դա կան տա րած քային ասո-

ցիացիա» ՀԿ

ք. Գա վառ Քյան փառ

« Գե ղա րեգ» կր թամ շա կու թային ՀԿ ք. Գա վառ Կենտ րոն հրա պա րակ 6

« Գեոֆոն» գի տա կան բնա պահ պա նա կան ՀԿ ք. Գյում րի Իսա հա կյան 22

«Գ ևոր գյան մար տար վես տի դպ րոց» ՀԿ ք. Եր ևան Մոս կո վյան 5

«Գ թաց» հայ րե նյաց բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Եր ևան Լևո նյան 33
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«Գ թու թյու նը մարդ կանց առող ջու թյան պահ պան ման 

պատ վի րանն է» ՀԿ

ք. Եր ևան Տիգ րա նյան 19/1, բն. 8

« Գյում րի -Ա նի» ՀԿ ք. Գյում րի Ս պան դա րյան 24, բն. 9

« Գյում րու XXI դար-զ բաղ վա ծու թյուն» ՀԿ ք. Գյում րի Թու նյան 42

« Գյում րու երի տա սար դա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի 

կենտ րոն» ՀԿ

ք. Գյում րի Ջի վա նի 71

« Գյում րու զար գաց ման հիմ նադ րամ» ք. Գյում րի Գայի 12

Գյում րու հաշ ման դամ կա նանց «ՀԱ ՎԱՏ» ՀԿ ք. Գյում րի Ան տա ռավ 4 թաղ, 1ա շենք, 

բն. 3

« Գյում րու հաշ վա պահ նե րի ու ֆի նան սիստ նե րի միու-

թյուն» ՀԿ

ք. Գյում րի Վի սի նյան 10/40

Գյում րու «Նոր բնօր րան» սո ցիալ-տն տե սա կան և 

մշա կու թային զար գաց ման ՀԿ

ք. Գյում րի Շի րա կա ցի 87, բն. 2

« Գյում րու տն տե սա գի տա կան խորհր դատ վա կան 

ըն կե րու թյուն» ՀԿ

ք. Գյում րի Հերցն 2

« Գոյ» բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րամ ք. Եր ևան Նի կոլ Դու ման 1, բն. 42

« Գո րի սի հա մայնք նե րի միու թյուն» ք. Գո րիս Մաշ տո ցի 3 

« Գո րի սի մա մու լի ակումբ» ՀԿ ք. Գո րիս Ան կա խու թյան 2

« Գո րի սի սե րունդ» երի տա սար դա կան ՀԿ ք. Գո րիս Կո մի տա սի 38ա/1

« Գո րի սի քա ղա քա ցիական կր թու թյան կենտ րոն 

կր թա կան կազ մա կեր պու թյուն» ՀԿ

ք. Գո րիս Ար զու մա նյան 17

« Գոր ծա րար կին» ՀԿ ք. Եր ևան Տե րյան 6

« Գոր ծըն կե րու թյուն և ու սու ցում» ՀԿ ք. Գո րիս Խո րե նա ցի 41

« Գուդ րայք Ջոն» աստ ղա սեր նե րի ՀԿ ք. Եր ևան Քո չա րյան 32

« Դել ֆին» բա րե գոր ծա կան սո ցիալա կան ՀԿ ք. Գյում րի Սա յաթ-Նո վա 9/ 9ա, բն. 61

« Դե րեդ» բնա պահ պա նա կան ՀԿ գ. Սա նա հին Սա րա հարթ 2ա

« Դի լի ջա նի երի տա սարդ նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան 

կենտ րոն» ՀԿ

ք. Դի լի ջան Օր ջո նի կի ձե 77, բն. 17

« Դիլ նետ սեր վիս» ՀԿ ք. Դի լի ջան Մյաս նի կյան 66

«Ե ղեգ նա ձո րի կա նանց տա րած քային ասո ցիացիա» 

ՀԿ

ք. Եղեգ նա ձոր Շա հու մյան 5

«Եղ վարդ» երի տա սար դա կան բնա պահ պա նա կան ՀԿ ք. Եղ վարդ Շի րա կի 6/16

«ԵՊՀ երի տա սարդ գիտ նա կան նե րի միավո րում» ՀԿ ք. Եր ևան Ա լեք Մա նու կյան 1

«Եվ րո պա կան երի տա սար դա կան պառ լա մենտ»  

երի տա սար դա կան ՀԿ

ք. Եր ևան Հով սեփ Էմի նի 123 շենք, 

սենյակ 318

«Ե րե խա նե րի աջակ ցու թյան հիմ նադ րամ» ք. Հրազ դան Կենտրոն թիվ 16 

մանկապարտեզ

«Ե րե խա նե րի հա սա րա կու թյուն ման կա պա տա նե կան 

ձեռ նար կում նե րի աջակ ցու թյան կենտ րոն» ՀԿ

ք. Գյում րի Տր դատ ճար տա րա պե տի 7/4, 

բն. 15

Ե րե խա նե րի հոգ ևոր դաս տիարա կու թյան և 

աջակ ցու թյան «Տիկ նիկ» ՀԿ

ք. Կա պան Եր կա թու ղային նե րի 9/14

«Ե րե խա նե րի, բնու թյան և կեն դա նա սեր նե րի 

ասո ցիացիա» ՀԿ

ք. Հրազ դան Միկ րոշր ջան 263, բն. 6

«Եր ևա նի Ռո տա րի ակումբ ին տեր նեշնլ» 

բա րե գոր ծա կան ՀԿ

ք. Եր ևան Մոս կո վյան 31
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«Ե րի տա սար դա կան ալիք» ՀԿ ք. Վա նա ձոր Ա զա տա մար տիկ նե րի փ. 2

«Ե րի տա սարդ դի վա նա գետ նե րի ակումբ» ՀԿ ք. Եր ևան Նորք-Մա րաշ, 1 նր բանցք 

«Ե րի տա սարդ կեն սա բան նե րի ասո ցիացիա» ՀԿ ք. Եր ևան Մա մի կո նյանց 37

«Ե րի տա սարդ հա մալ սա րա նա կան նե րի միավո րում» 

ՀԿ

ք. Եր ևան Ա լեք Մա նու կյան 1

«Ե րի տա սարդ պահ պա նո ղա կան նե րի միու թյուն» ՀԿ ք. Եր ևան Դ րոյի 14/2, բն. 12

«Ե րի տա սարդ պատ մա գետ նե րի ակումբ» ՀԿ ք. Եր ևան Նա րե կա ցի 32, բն. 32

«Ե րի տա սարդ սե րունդ» ՀԿ ք. Եղեգ նա ձոր Վայ քի փ. 5

«Ե րի տա սարդ Տա վուշ» ՀԿ ք. Իջ ևան Ա զա տա մար տիկ նե րի 4/36

«Ե րի տա սար դա կան ակումբ նե րի դաշ նու թյուն» ՀԿ ք. Եր ևան Մաշ տո ցի 4, բն. 1/1

«Ե րի տա սար դա կան ակումբ նե րի դաշ նու թյուն», Կո-

տայ քի մար զային մաս նա ճյուղ

ք. Եղ վարդ Շի րա կի 6/30

«Ե րի տա սար դա կան խորհր դա րան» ՀԿ ք. Եր ևան Շա րու րի 26, բն. 13

«Ե րի տա սար դա կան կր թա կան մշա կու թային ՀԿ» գ. Վա նա հո վիտ  

«Ե րի տա սար դա կան հա յացք» ՀԿ ք. Եր ևան Բա բա ջա նյան 95/1

«Ե րի տա սար դա կան նվա ճում ներ» ՀԿ ք. Եր ևան Վա ղար շյան 10/4

«Ե րի տա սար դու թյան խա ղա ղու թյան և  

բա րե կա մու թյան կա մուրջ ներ» ՀԿ

գ. Վե րին 

Պտղնի

գ. Վե րին Պտղ նի, 2/32 

«Ե րի տա սար դու թյան կամք» ՀԿ ք. Եր ևան Տ. Մեծ 65ա, 5-րդ հարկ, 505

«Ե րի տա սար դու թյուն» ՀԿ ք. Եր ևան Հան րա պե տու թյան 37

«Եր կինք» սո ցիալ -ի րա վա կան աջակ ցու թյան  

կենտ րոն ՀԿ

ք. Գյում րի  Կ. Դե միր ճյան 31

«Եր կյակ» երի տա սար դա կան ՀԿ ք. Կա պան Շա հու մյան 37

«Ե րու սա ղե մի բժշ կա կան Սուրբ Ղա զա րի օր դե նը  

Հա յաս տա նի բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րամ»

ք. Սպի տակ Շա հու մյան 7

«Եր րորդ բնու թյուն» ՀԿ ք. Գյում րի Կո մի սար նե րի 56

« Զարդ» մշա կու թային ՀԿ ք. Եր ևան Չա րեն ցի 4, բն. 93 

« Զար թոնք-89» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Եր ևան Սե բաս տիա 104

« Զեյ թուն» հաշ ման դամ երե խա նե րի ծնող նե րի ՀԿ ք. Եր ևան Զեյ թուն, թա ղա պե տա րան

« Զո րակն» գի տակր թա կան երի տա սար դա կան  

հիմ նադ րամ

ք. Եր ևան Կի ևյան 25, բն. 64

« Զո րա վիգ» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Եր ևան Քու չա կի 47

«Է ԽՈ» հաշ ման դամ և սո ցիալա պես անա պա հով  

երե խա նե րին աջակ ցող ՀԿ

ք. Եր ևան Գ. Նժ դեհ 17

«Է կո աստղ» բնա պահ պա նա կան ՀԿ ք. Վայք գ. Խա չիկ 

«Է կոաշ րամ» միջմ շա կու թային կենտ րոն ՀԿ ք. Եր ևան  

«Է կո-Սիս» ՀԿ ք. Սի սիան Սի սա կյան փ. 23ա

«Էպ սի դոն» մշա կու թային հիմ նադ րամ ք. Եր ևան Դավթաշեն 1-ին թաղամաս 29 

շենք, բն. 47

«Էս-Պի -Էֆ -Էյ» հայ-ֆ րան սիական մշա կու թային  

կենտ րո նի մաս նա ճյուղ

ք. Ստե փա-

նավան 

Նժ դե հի 3

«Ընդ դեմ իրա վա կան կա մա յա կա նու թյան» ՀԿ ք. Եր ևան Ար շա կու նյաց 6

«Ընդ դեմ իրա վա կան կա մա յա կա նու թյան» ՀԿ -ի  

Եղեգ նա ձո րի մաս նա ճյուղ

ք. Եղեգ նա ձոր Նա րե կա ցի 3/1
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«Ընդ դեմ իրա վա կան կա մա յա կա նու թյան» Վայ քի  

քա ղա քային կենտ րոն/ մաս նա ճյուղ ՀԿ

ք. Վայք Շա հու մյան 21/7

«Ըն տա նիք և երե խա» սո ցիալա կան ՀԿ ք. Վա նա ձոր Ռուս թա վի 1

«Ըն տա նի քը ըն տա նի քին» սո ցիալա կան ՀԿ ք. Գյում րի Խա ղա ղու թյան օղակ 4, բն. 10

«Ընտ րա կան հա մա կար գեր կենտ րոն» ՀԿ ք. Եր ևան Քո չա րյան 8, բն. 6

«Ընտ րու թյու նը քոնն է» ՀԿ ք. Եր ևան Չա րեն ցի 48/1

« Թա լին հույս» սո ցիալա կան ՀԿ ք. Թա լին Գայի առա ջին նրբ, տ. 2

« Թե րապևտ նե րի երի տա սար դա կան գի տա կան  

միու թյուն» ՀԿ

ք. Եր ևան Սա րի թաղ 7 փ., տ. 4

«Թ թե նի» հա մա գոր ծակ ցու թյուն ման կա պա տա նե կան 

ՀԿ

ք. Գո րիս Գե տափ նյա 14

«Թ ռիչք» կր թամ շա կու թային և խորհր դատ վա կան ՀԿ ք. Վա նա ձոր Թա տե րա կան 6

«Թռչ նա սեր նե րի կենտ րոն» բնա պահ պա նա կան ՀԿ ք. Եր ևան Պա րյուր Սևա կի 7

«Թ րեյ ներ նե րի ազ գային թիմ» ՀԿ ք. Եր ևան Նոր Արեշ 32 փ., տ. 12

« Ժա մա նա կի հա յաց քից» կր թամ շա կու թային ՀԿ ք. Գյում րի Ավստ րիական թաղ.

« Ժա ռան գու թյուն» ՀԿ ք. Եր ևան Հ րա չյա Ներ սի սյան 1, բն. 117

« Ժո ղովր դա վա րա կան կր թու թյան հայ կա կան  

կենտ րոն-Սի վի տաս» ՀԿ

ք. Եր ևան Ա լեք Մա նու կյան 9

«Ի նպաստ հա մայն քային զար գաց ման» ՀԿ ք. Աշ տա րակ Վարդ գես Պետ րո սյան 3

«Իս պա նա կան կենտ րոն» կր թամ շա կու թային ՀԿ ք. Եր ևան Խան ջյան 19

«Ի րա վուն քի տե ղե կատ վա կան կենտ րոն» ՀԿ ք. Գո րիս Մաշ տո ցի 3

« Լե նա» հա սա րա կու թյան զար գաց մանն աջակ ցող ՀԿ ք. Նոյեմ բե րյան Խո դյա կո վի 3

« ԼԻԱՐ» սո ցիալա կան բա րե փո խում նե րի կենտ րոն ՀԿ ք. Վա նա ձոր Կա մո 34

« Լիար ժեք կյանք» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Եր ևան  

« Լիար ժեք կյանք» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Ստե փա նա-

վան

Գա րե գին Նժ դե հի 17

« Լո գոս» երի տա սար դա կան ՀԿ ք. Գյում րի Ծու լու կի ձե 5

« Լո ռե ցի նե րի միավո րում» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Վա նա ձոր Տիգ րան Մե ծի 12

« Լո ռի» սպա ռող նե րի ասո ցիացիա ՀԿ ք. Վա նա ձոր Խո րե նա ցի 71

« Լո ռու զար գաց ման կենտ րոն» ՀԿ ք. Վա նա ձոր Նժ դե հի 7

« Լո ռու մար զի հա մա տի րու թյուն նե րի կենտ րոն» ՀԿ ք. Վա նա ձոր Տիգ րա նյան 6

« Լույ սի աստղ» հաշ ման դամ երե խա նե րի ծնող նե րի ՀԿ ք. Եր ևան Դա վի թա շեն 1-ին թաղ, 39/1

« Լու սա ծիր» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Նոյեմ բե րյան Կա մոյի 6

« Լու սա շող» հաշ ման դամ երե խա նե րի ծնող նե րի ՀԿ ք. Եր ևան Ար շա կու նյաց 56/41

« Լու սաստղ» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Վա նա ձոր Ա զա տա մար տիկ նե րի 2

« Լու սի նե» կա նանց ՀԿ ք. Եր ևան Հա լա բյան 57, բն. 5

« Խա ղա ղու թյան երկ խո սու թյուն» ՀԿ ք. Վա նա ձոր Մյասնիկյան 12, բն. 40

« Խա ղա ղու թյուն աշ խար հին» կա նանց մի ջազ գային 

միավո րում ՀԿ

ք. Եր ևան Գու լի քե խյան 36

« Խաչ-Մար» առող ջա պա հա կան ՀԿ ք. Մա սիս Դպ րո ցա կան նե րի 2/1

« Խաչ վող ու ղի ներ» սո ցիալա կան ՀԿ ք. Վա նա ձոր Բա նա կի 44/5

« Խու լե րի կր թամ շա կու թային կենտ րոն» ՀԿ ք. Վա նա ձոր Տիգ րան Մե ծի 13
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Ծանր հի վանդ երե խա նե րի տնային խնամ քի 

«ԳԱՅՈՒՇ» ասո ցիացիա բա րե գոր ծա կան ՀԿ

ք. Եր ևան Մխ. Հե րա ցի 22ա, բն. 28 

« Ծի ծեռ նակ» կա նանց ՀԿ ք. Եր ևան Մայի սյան 33ա

« Ծի րա նի փող» հաշ ման դամ երե խա նե րի ծնող նե րի ՀԿ ք. Գո րիս Ան կա խու թյան 4

« Կաղ նի» բնա պահ պա նա կան ՀԿ ք. Բերդ Հայկ Նա հա պե տի 5

« Կայտ բոր դին գի զար գաց ման կենտ րոն» ՀԿ ք. Գյում րի Մսի կոմ բի նա տի թ., շ. 1, բն. 45

« Կա նայք հա նուն ապա գայի» կր թա կան ՀԿ ք. Գյում րի Դե միր ճյան 3

« Կա նայք հա նուն զար գաց ման» ՀԿ ք. Գյում րի Շա հի նյան 6ա, բն. 16

« Կա նանց աջակց ման կենտ րոն» ՀԿ ք. Եր ևան Թու մա նյան 21/1, բն. 5

« Կա նանց իրա վունք նե րի կենտ րոն» ՀԿ ք. Եր ևան Սպեն դիարյան 3, բն. 14

« Կա նանց հան րա պե տա կան խոր հուրդ» ՀԿ ք. Եր ևան Ի սա կո վի 42, բն. 25

« Կա պա նի ու սու ցիչ ներ» ՀԿ ք. Կա պան Շա հու մյան 16ա

« Կա պա նի փոքր ֆեր մեր նե րի ասո ցիացիա» ՀԿ ք. Կա պան Թու մա նյան 3, բն. 18

Կար միր խա չի ըն կե րու թյան Արա րա տի մար զի  

մաս նա ճյուղ

ք. Վե դի Կա սյան 26

« Հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար գաց ման ակա դե միա» 

ՀԿ

ք. Գյում րի Ղու կա սյան 1/19

« Հա մա գոր ծակ ցու թյուն հա նուն  

ժո ղովր դա վա րու թյան» կենտ րոն ՀԿ

ք. Եր ևան Բաղ րա մյան 43

« Հա մա զարկ» ՀԿ ք. Ճամ բա րակ Պա րույր Սևա կի 6ա

« Հա մալ սա րա նա կան կր թու թյամբ կա նանց  

ասո ցիացիա» ՀԿ

ք. Եր ևան Տիգ րան Մե ծի 36

« Հա մալ սա րա նա կան կր թու թյամբ կա նանց  

ասո ցիացիա», Իջ ևա նի մաս նա ճյուղ ՀԿ

ք. Իջ ևան Երի տա սար դա կան 2ա

« Հա մախմբ ված երի տա սար դու թյուն» մի ջազ գային ՀԿ ք. Եր ևան Խան ջյան 19, 4-րդ հարկ, 402

« Հա մա հայ կա կան երի տա սար դա կան շար ժում» ՀԿ ք. Եր ևան  

Հա մա հայ կա կան «Ժայռ» երի տա սար դա կան ՀԿ ք. Եր ևան Մա մի կո նյանց 58

« Հա մայն քային հա մախմբ ման և աջակ ցու թյան  

կենտ րոն» ՀԿ

ք. Ալա վեր դի Ջ րա վա զա նի 5ա

« Հա մայնք նե րի զար գա ցում և քա ղա քա ցիական 

հա սա րա կու թյուն» ՀԿ

ք. Վար դե նիս գ. Վար դե նիկ, փ. 88

« Հա մայն քի աջակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ»  

բա րե գոր ծա կան ՀԿ

ք. Գյում րի Տիգ րան Մեծ 21, բն. 2

« Հա մայնք նե րի ֆի նան սիստ նե րի միավո րում» ՀԿ ք. Եր ևան Մաշ տո ցի 15 

« Հա մաշ խար հային ան կախ երի տա սար դա կան  

միու թյուն» ՀԿ

ք. Եր ևան Րաֆ ֆու 51, բն. 26

Հա մաշ խար հային հայ կա կան երի տա սար դա կան  

«Ոս տայն» ՀԿ

ք. Եր ևան Մաշ տո ցի 4

« Համ շեն» հայ րե նա սի րա կան բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Եր ևան Ա. Իսահակյան 18

« Հայ առա ջա դեմ երի տա սար դու թյուն» ՀԿ ք. Եր ևան Սա րյան 24/1

« Հայ աս պետ» կր թա դաս տիարակ չա կան  

բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րամ

ք. Եր ևան Ար շա կու նյաց 20

« Հայ արի ներ հայ կա զու նի նե րի ազ գային սկաու տա-

կան կա դե տա կան սե պու հա կան միավո րում» ՀԿ

ք. Եր ևան Վ րա ցա կան փ, 4 նրբ., 7 շ., բն. 

10 
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« Հայ զբո սա վար նե րի գիլ դիա» ՀԿ ք. Եր ևան Վար դա նանց 4

« Հայ խո հա րա րա կան ավան դույթ նե րի զար գաց ման և 

պահ պան ման ՀԿ»

ք. Եր ևան Եզ նիկ Կող բա ցի 30

« Հայ միաս նու թյան խաչ» ՀԿ ք. Էջ միածին Շա հու մյան 36

« Հայ -ա մե րի կյան բա րե կա մու թյուն» ՀԿ ք. Եր ևան Գ. Նժ դե հի 81, բն. 29

« Հա յա սա» երի տա սար դա կան ՀԿ ք. Եր ևան Բա բա յան փ. 10/1

« Հա յաս տա նի ազ գային սկաու տա կան շարժ ման ՀԿ» ք. Եր ևան Եր վանդ Քո չար 17

Հա յաս տա նի աթ լե տի կայի ֆե դե րա ցիա ՀԿ ք. Եր ևան Զա վա րյան 1, բն. 1

« Հա յաս տա նի ար դյու նա բե րող նե րի և  

գոր ծա րար նե րի/ գոր ծա տու նե րի/ միու թյուն» ՀԿ

ք. Եր ևան Տիգ րան Մե ծի 20/2

Հա յաս տա նի գրող նե րի միու թյան Շի րա կի մար զային 

մաս նա ճյուղ

ք. Գյում րի Գարեգիննի գրողների, 16 շենք

Հա յաս տա նի դեն տո ֆու դո կան կա րա տե-դոյի  

ազ գային ֆե դե րա ցիա ՀԿ

ք. Եր ևան Շեն գա վի թի 1 մար զադպ րոց

Հա յաս տա նի «Դի նա մո» մար զա կան ՀԿ ք. Եր ևան Վար դա նանց 69

Հա յաս տա նի երի տա սարդ իրա վա բան նե րի 

ասոցիացիայի Լո ռի մաս նա ճյուղ

ք. Վա նա ձոր Վար դա նանց 82, բն. 1

« Հա յաս տա նի երի տա սարդ կա նանց ասո ցիացիա» ՀԿ ք. Եր ևան Ա բո վյան 37

Հա յաս տա նի «Զին վո րի մայր» հան րա պե տա կան բա-

րե գոր ծա կան ՀԿ

ք. Եր ևան Խան ջյան 5

« Հա յաս տա նի կա նաչ նե րի միու թյուն» Վայոց ձորի 

մաս նա ճյուղ

ք. Վայք Շա հու մյան 80

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան «Ռո սիա» ՀԿ -ի 

Վանա ձո րի մաս նա ճյուղ ՀԿ

ք. Եր ևան Վար դա նանց 23, բն. 194

Հա յաս տա նի հաշ ման դամ նե րի «Փյու նիկ» միու թյուն 

ՀԿ

ք. Եր ևան Ծի ծեռ նա կա բեր դի 16

« Հա յաս տա նի Հել սին կյան կո մի տե»  

իրա վա պաշտ պան ՀԿ

ք. Եր ևան Պուշ կի նի 3ա

Հա յաս տա նի «Ս ևան» մար զա կան ՀԿ ք. Եր ևան Թու մա նյան 9ա

« Հայ կա կան կա նաչ խաչ» բնա պահ պա նա կան ՀԿ ք. Վա նա ձոր  

Հայ կա կան «Կա րի տաս» բա րե սի րա կան ՀԿ ք. Գյում րի Հ. Սարգ սյան 2 նրբ., տուն 8

Հայ կա կան «Կա րի տաս» Գա վա ռի գրա սե նյակ 

մասնաճյուղ

ք. Գա վառ Արծ րու նի եղ բայր ներ 45

Հայ կա կան Կար միր խա չի ըն կե րակ ցու թյան 

Գեղարքու նի քի մաս նա ճյուղ ՀԿ

ք. Գա վառ Սա յաթ-Նո վա 35

Հայ կա կան Կար միր խա չի Վայոց ձորի մար զային 

մասնա ճյուղ

ք. Եղեգ նա ձոր Շա հու մյան 1

« Հայ կա կան ճամ բար լեզ վի և առա գաս տա նա վի 

դպրոց» բա րե գոր ծա կան ՀԿ

ք. Եր ևան Գր. Արծ րու նու 90, բն. 4 

« Հայ կա կան սահ մա նադ րա կան իրա վա պաշտ պան 

կենտ րոն» ՀԿ

ք. Վա նա ձոր Շի րա կա ցի 1 նրբ. 

« Հայոց ար ծիվ ներ» հայ րե նա սի րա կան ՀԿ ք. Արա րատ Շա հու մյան 38

« Հայ րե նա պաշտ» հայ րե նա սի րա կան  

երի տա սար դա կան ՀԿ

ք. Աշ տա րակ Վ. Պետ րո սյան 60
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« Հայք» երի տա սարդ ազ գային պահ պա նո ղա կան նե րի 

միավո րում ՀԿ

ք. Աբո վյան գ. Նոր գյուղ, փ. 15, տուն 3

« Հանգր վան» առող ջա պա հա կան մշա կու թային ՀԿ ք. Եր ևան Չա րեն ցի 50

« Հա նուն կա յուն մարդ կային զար գաց ման  

ասո ցիացիա» ՀԿ

ք. Եր ևան Խան ջյան 33/18

« Հա նուն մարդ կային կա յուն զար գաց ման  

ասո ցիացիայի» Հրազ դա նի մաս նա ճյուղ

ք. Հրազ դան Միկ րոշր ջան, 94 շ., բն. 30

« Հան րային տե ղե կատ վու թյան և գի տե լի քի կա րիք» 

ՀԿ

ք. Եր ևան Ա բո վյան 34ա, բն. 2-3

Հաշ ման դամ երե խա նե րի ծնող նե րի «Աստ ղիկ»  

ասո ցիացիա ՀԿ

ք. Եր ևան Նաի րի Զա րյան 21

Հաշ ման դամ նե րի աջակ ցու թյան Սյու նի քի մար զի  

«Ող ջի» ՀԿ

ք. Կա պան Լեռ նա գործ նե րի 11

« Հաշ ման դամ նե րի հայ կա կան ասո ցիացիայի» Գյում-

րիի մաս նա ճյուղ ՀԿ

ք. Գյում րի Աբո վյան 252

« Հաշ ման դամ նե րի հայ կա կան ասո ցիացիա»,  

Քա նա քեռ-Զեյ թու նի մաս նա ճյուղ

ք. Եր ևան Պա րույր Սևակ 2

« Հաշ ման դամ նե րի մար զամ շա կու թային կենտ րոն» ՀԿ ք. Գյում րի Վ. Սարգ սյան 228/105 տ.

Հաշ ման դամ նե րի «Փա րոս» կր թու թյան և մշա կույ թի 

զար գաց ման կենտ րոն ՀԿ

ք. Եր ևան Նոր Նոր քի 3-րդ զանգ ված, Բա-

ղյան 2 

« Հա սա րա կա կան երկ խո սու թյուն նե րի և  

նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ րոն» ՀԿ

ք. Եր ևան Կո մի տաս 8, բն. 15

« Հար մո նիա» կույր մարդ կանց ՀԿ ք. Եր ևան Ա լա վեր դի 1 

« Հար մո նիա» ռու սա կան մշա կույ թի մի ջազ գային 

կենտ րոն ՀԿ

ք. Եր ևան Հին Եր ևան ցու 47ա

« Հել սին կյան քա ղա քա ցիական ասամբ լեայի»  

Վա նա ձո րի գրա սե նյակ ՀԿ

ք. Վա նա ձոր Տիգ րան Մե ծի 59

Հե ղի նա կային և հա րա կից իրա վունք նե րի կո լեկ տիվ 

իրա վունք նե րով կա ռա վար վող «Հայ հե ղի նակ» ՀԿ

ք. Եր ևան Կո րյու նի 19ա

« Հիմք» բա րե գոր ծա կան ՀԿ գ. Բյու րա կան 20 փ., 72 տուն

«ՀՀ պա տե րազ մի, զին ված ու ժե րի, աշ խա տան քի, 

իրա վա պահ մար մին նե րի վե տե րան նե րի միավո րում» 

ՀԿ -ի Աշ տա րա կի մաս նա ճյուղ

ք. Աշ տա րակ Քա ղաքա պե տա րան, 3-րդ հարկ

« Հյու սի սային մար զե րի եզ դի նե րի միավո րում» ՀԿ գ. Ազա տան  

« Հույս և օգ նու թյուն» ՀԿ ք. Եր ևան Պուշ կի նի 37, բն. 5

« Հույս ու ապա գա» երե խա նե րի աջակ ցու թյան և  

զար գաց ման բա րե գոր ծա կան ՀԿ

ք. Եղեգ նա ձոր Նա րե կա ցու 3

« Հույս, կյանք, հա վատ, ապա գա» երի տա սար դա կան 

ՀԿ

ք. Գյում րի « Լեն տեքս» ըն կե րու թյան գրա-

սե նյակ

« Հույս-98» ՀԿ ք. Վայք Ա լա վեր դյան 15/1

« Հույ սի կա մուրջ» հաշ ման դամ երե խա նե րի և  

երի տա սարդ նե րի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ՀԿ

ք. Եր ևան Կո րյու նի 19ա

« Հույ սի կա մուրջ» ՀԿ -ի Բեր դի մաս նա ճյուղ ք. Բերդ Հ. Նա հա պե տի 6ա

« Հույ սի կա մուրջ» ՀԿ -ի Իջ ևա նի մաս նա ճյուղ ք. Իջ ևան Բլ բու լյան 4/2
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« Հույ սի Մե ծա մոր» հաշ ման դամ նե րի հիմ նա հար ցե րով 

զբաղ վող ՀԿ

ք. Մե ծա մոր Հա մար 2 ման կա պար տեզ

« Հույ սի օջախ» մտա վոր ան կա րող նե րի մայ րե րի ՀԿ ք. Եր ևան Նաի րի Զա րյան 21

« Հու սաստղ» հաշ ման դամ երե խա նե րի ծնող նե րի ՀԿ ք. Եր ևան Նու բա րա շեն, 11 փ., 15 շ., բն. 

32

«Հ րա շա մա նուկ» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Եր ևան Կա րա փա նյան 6

«Հ րաշք մա նուկ» ՀԿ ք. Գյում րի Գոր կու 77 շ., N 10 դպ րոց

«Հ րեշ տակ» ման կա պա տա նե կան ՀԿ ք. Արա րատ Շա հու մյան 49

« Մա հա րի չի վե դա յա կան կենտ րոն» կր թա կան  

հիմ նադ րամ

ք. Եր ևան 16-րդ թաղ., 45 շ., բն. 84

« Մայր և մա նուկ» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Եր ևան Մաշ տո ցի 21ա

« Մայ րա քա ղա քը յու րա քան չյու րիս»  

երի տա սար դա կան քա ղա քա ցիական շար ժում ՀԿ

ք. Եր ևան  

« Մա նա նա» ման կա պա տա նե կան կր թամ շա կու թային 

կենտ րոն ՀԿ

ք. Եր ևան Մաշ տո ցի 45ա, բն. 40

« Ման սուր» սո ցիալա կան բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Աշ տա րակ Սի սա կյան 14, բն. 3

« Մարդ կային զար գաց ման մի ջազ գային կենտ րոն» ՀԿ ք. Եր ևան Սա յաթ-Նո վա 14

« Մար դու իրա վունք նե րի և ժո ղովր դա վա րու թյան  

ինս տի տուտ» ՀԿ

ք. Եր ևան Այ գե ձոր 4/1

« Մա րիամ» հաշ ման դամ երե խա նե րի ծնող նե րի ՀԿ ք. Եր ևան Սև քա րե ցի Սա քոյի 8

« Մա րի նե» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Եր ևան Չե խո վի 3, բն. 16

« Մար տի րոս» բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րամ ք. Վայք Ջեր մու կի խճու ղի, տ. 31

« Մար տու նու կա նանց հա մայն քային խոր հուրդ» ՀԿ ք. Մար տու նի Պռո շյան 8

« Մեղ վիկ» ման կա պա տա նե կան ՀԿ ք. Գյում րի Նո րա վան, Լա զոյի 10

« ՄԵՆՔ» ազ գային ար ժեք նե րի պահ պան ման ՀԿ ք. Եր ևան Ա բո վյան 34, բն. 4

« Մենք հա նուն քա ղա քա ցիական հա վա սա րու թյան» 

ՀԿ

ք. Եր ևան Աղ բյուր Սե րոբ 1

« Միասին» մար դա սի րա կան ՀԿ ք. Գյում րի Աբո վյան 141

« Միաս նու թյան ար ևա համ նեկ տար» հաշ ման դա մու-

թյուն ու նե ցող ան ձանց ՀԿ

ք. Վա նա ձոր Եր ևա նյան խճու ղի 94

Միավոր ված կա նանց խոր հուրդ «Վե րելք» ՀԿ ք. Եր ևան Մաշ տո ցի 45, բն. 5

« Միացյալ Հա յաս տան» իրա վա պաշտ պան ՀԿ ք. Եր ևան Թու մա նյան 41/3

« Միհր» ՀԿ ք. Վա նա ձոր Ած խա հատ նե րի 30

« Միշտ երի տա սարդ» երի տա սար դա կան ՀԿ ք. Եր ևան Խո րե նա ցի 28ա

« Մի ջազ գային հե տա զո տու թյուն նե րի և փո խա նակ ման 

խոր հուրդ» Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ

ք. Եր ևան Պա րո նյան 8

« Մի ջազ գային հո մեապաթ նե րի հայ կա կան միու թյուն» 

ՀԿ

ք. Եր ևան Է րե բու նի հի վան դա նոց, 5-րդ 

հարկ

«Մ շա կու թային հա սա րա կու թյուն» ՀԿ ք. Եր ևան Բաղ րա մյան 3

« Մու նե տիկ» ման կա պա տա նե կան մշա կու թային ՀԿ ք. Եր ևան Ա մի րյան 27

«Մ տա վո րա կան կա նայք» ՀԿ ք. Վա նա ձոր Տիգ րան Մեծ 36

«Յու րա Գևոր գյան» բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րամ ք. Եր ևան Բա շին ջա ղյան 162

« Նաի րի աշ խարհ» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Եր ևան  

« Նաի րի» հաշ ման դամ երե խա նե րի ծնող նե րի ՀԿ ք. Ար մա վիր Աբո վյան 137
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« Նաի րու հի» կա նանց աջակ ցու թյան կենտ րոն ՀԿ ք. Գյում րի Լա զո 10

« Նա րե» սո ցիալ-բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Եր ևան Հա րա վարևմ տյան Ա1 թա ղա-

մաս

« Նո յաստղ» հաշ ման դամ երե խա նե րի ծնող նե րի ՀԿ գ. Կողբ  

« Նոյեմ բե րյա նի երի տա սարդ քրիս տո նյա կա նանց 

ասո ցիացիա» ՀԿ

ք. Նոյեմ բե րյան Կա մոյի 6

« Նոր հայ կա կան տի պօ րի նակ» երի տա սար դա կան ՀԿ ք. Եղ վարդ Եր ևա նյան 1

« Նոր սե րունդ» ՀԿ գ. Արաքս տուն 9

« Նոր սե րունդ» մար դա սի րա կան ՀԿ ք. Գյում րի Նժ դե հի 223/051

« Նո րա րա րու թյուն նե րի զար գաց ման կենտ րոն» ՀԿ ք. Գո րիս Մաշ տո ցի 3

« Նուռ» հաշ ման դամ երե խա նե րի իրա վունք նե րի 

պաշտ պա նու թյան ՀԿ

ք. Ար մա վիր Ա րա րա տյան 7

« Շե նաց նենք մեր գյու ղը» ՀԿ գ. Ար գել Օ ղա կաձև 17

« Շե րամ» զար գաց ման կենտ րոն ՀԿ ք. Գյում րի Շե րամ 2 թաղ. 2-2, բն. 5

« Շի րա կի ագ րա-գյու ղա ցիական միավո րում» ՀԿ ք. Գյում րի  

«Ոս կե մի ջին» հա սա րա կա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի 

կենտ րոն ՀԿ

ք. Վա նա ձոր Շի նա րար նե րի 4, բն. 45

«Ու նի սոն» հա տուկ կա րիք նե րով մարդ կանց  

աջակ ցու թյան ՀԿ

ք. Եր ևան Դե միր ճյան 36

«Ու սու ցում հա նուն առող ջու թյան պահ պան ման» ՀԿ ք. Եր ևան Ա մի րյան 7, բն. 5

«Ուր բան լաբ Եր ևան» քա ղա քա շի նու թյան  

ժո ղովր դա վա րաց ման ինս տի տուտ ՀԿ

ք. Եր ևան Բաղ րա մյան 25, բն. 61

« Չա րեն ցա վա նի հա մայն քային զար գաց ման  

կենտ րոն» ՀԿ

ք. Չա րեն ցա-

վան

4-րդ թա ղա մաս, 1 շենք, բն. 14

« Չա րեն ցա վա նի ռե սուրս կենտ րոն» բա րե գոր ծա կան 

ՀԿ

ք. Չա րեն ցա-

վան

Չա րեն ցի 3 թա ղա մաս, 6 շ., բն. 

20 

« ՊԱՍՎ» հե տա զո տա կան վեր լու ծա կան կենտ րոն ՀԿ ք. Եր ևան Ա րա րա տյան փ., տուն 68/4

« Պա տա նի պատ մա գետ նե րի ակումբ» ՀԿ ք. Եր ևան Նոր Նորք, Նան սե նի 55 

« Պե տա կան կա րիք նե րի զո հերն ի պաշտ պա նու թյուն 

ժո ղովր դա վա րու թյան» ՀԿ

ք. Եր ևան  

« Ռու սաս տա նի հայե րի միու թյուն» ՀԿ -ի հայ կա կան 

մաս նա ճյուղ

ք. Եր ևան Տե րյան 69

« Սալ վարդ» գյու ղա կան զար գաց ման հիմ նադ րամ գ. Սալ վարդ Խան ջյան 1ա

Սա խա րո վի ան վան մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա-

նու թյան հայ կա կան կենտ րոն ՀԿ

ք. Եր ևան Սար մե նի 1

« Սա խա րո վի ան վան մար դու իրա վունք նե րի  

պաշտ պա նու թյան հայ կա կան կենտ րո նի»  

Գե ղար քու նի քի մաս նա ճյուղ 

ք. Եր ևան Գր. Լու սա վոր չի 17/27

« Սե դա Ղա զա րյա նի հի շա տա կի հիմ նադ րամ» ք. Եր ևան Սև քա րե ցի Սա քոյի 25ա

« Սե րունդ» հա մա հայ կա կան երի տա սար դա կան  

կենտ րոն ՀԿ

ք. Եր ևան Ադա նա 29

« Սե րունդ նե րի հա մե րաշ խու թյուն» երի տա սար դա կան 

ՀԿ

ք. Եր ևան Գլին կա 5

«Ս ևան» երի տա սար դա կան ակումբ ՀԿ ք. Սևան Սա յաթ-Նո վա 14, 1-ին հարկ, 

5-րդ սե նյակ



139ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԶԵԿՈՒՅՑ

«Ս կարպ» առող ջա պա հա կան կենտ րոն ՀԿ ք. Եր ևան Բա շին ջա ղյան փ., 2 նրբ., 10 շ. 

2ա

« Սյու նաց նա խադպ րո ցա կան ներ» ՀԿ ք. Գո րիս Գու սան Աշոտ 26

« Սյու նիք» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Եղեգ նա ձոր Մո մի կի 5

« Սյու նիք-զար գա ցում» հա մայն քային ՀԿ ք. Եղեգ նա ձոր Մո մի կի 5

Սյու նի քի կա նանց «Ռե սուրս կենտ րոն» ՀԿ ք. Գո րիս Ան կա խու թյան 7

Սյու նի քի մար զի հաշ ման դամ նե րի «Խա րիսխ» ՀԿ ք. Սի սիան Ո րո տա նու 18

« Սո ցիալա կան ար դա րու թյուն» ՀԿ ք. Եր ևան Զա քյան 2

« Սո ցիոս կոպ» հա սա րա կա կան ու սում նա սի րու թյուն նե-

րի և խորհր դատ վու թյան կենտ րոն ՀԿ

ք. Եր ևան Եկ մա լյան 6

«Ս պի տա կի երի տա սար դա կան և կա նանց կենտ րոն» 

ՀԿ

ք. Սպի տակ  

«Ս տե փա նա վա նի երի տա սար դա կան կենտ րոն» ՀԿ ք. Ստե փա նա-

վան

Չա րեն ցի 137

«Սր բա զան հող» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Գյում րի Թու մա նյան 84

«Ս փյուռ քա հայ ու սա նող նե րի խոր հուրդ»  

ու սա նո ղա կան ՀԿ

ք. Եր ևան  

« Վա հան» հաշ ման դամ երե խա նե րի ծնող նե րի ՀԿ ք. Եր ևան Արևմ տյան թաղ 1, 10 շենք, բն. 

76

« Վայոց ձոր մար զի երի տա սար դա կան կենտ րոն» ՀԿ ք. Եղեգ նա ձոր  

« Վայոց ձորի մար զային զար գաց ման և  

հա մա գոր ծակ ցու թյան կենտ րոն» ՀԿ

ք. Եղեգ նա ձոր Շա հու մյան 5

« Վայ քի ին ֆոր մա ցիոն տեխ նո լո գիայի զար գաց ման 

կենտ րոն» ՀԿ

ք. Վայք Ջեր մու կի խճու ղի 47 

« Վա նա ձոր և քույր քա ղաք ներ» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Վա նա ձոր Թու մա նյան 1/90

Վա նա ձո րի «Դ րո» մար զա կումբ ՀԿ ք. Վա նա ձոր Տիգ րան Մեծ 55, բն. 69

« Վա նա ձո րի երի տա սարդ մարդ կանց քրիս տո նեական 

ասո ցիացիա»

ք. Վա նա ձոր Սա յաթ-Նո վայի զբո սայ գի

« Վա նա ձո րի հո գե բա նա կան վե րա կանգ նո ղա կան 

կենտ րոն» ՀԿ

ք. Վա նա ձոր Ա ղա յան 74/3, բն. 7

« Վա նա ձո րի ման կա կան կենտ րոն» բա րե գոր ծա կան 

ՀԿ

ք. Վա նա ձոր Քա ղա քա պե տա րան 

« Վար դա ձոր» հա մայն քային սո ցիալա կան  

աջակ ցու թյան ՀԿ

ք. Եղեգ նա ձոր Շա հու մյան 4

« Վե րա դարձ և պաշտ պա նու թյուն» սո ցիալ -ի րա վա կան 

ՀԿ

ք. Եր ևան Մաշ տո ցի 39/1

« Տաթև» հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երե խա նե րի 

ծնող նե րի ՀԿ

ք. Եր ևան Աճա ռյան 1 

« Տաթև-95» հո գե բա նա կան խորհր դատ վու թյան և 

աջակ ցու թյան կենտ րոն ՀԿ

ք. Եր ևան Բաղ րա մյան 2, բն. 42

« Տա վուշ ֆուդ» ար տադ րող նե րի աջակ ցու թյան ՀԿ գ. Կողբ

« Տա վու շի մար զի մի ջազ գային հայ րե նակ ցա կան 

միավո րում» ՀԿ

ք. Եր ևան Շա հա մի րյան նե րի 4

Տա վու շի մար զի «Պ րոգ րես» կր թամ շա կու թային ՀԿ ք. Իջ ևան Ան կա խու թյան 23/13
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« Տա րա ծաշր ջա նային մո նի թո րին գային և  

գնա հատ ման կենտ րոն» ՀԿ

ք. Գյում րի Շի րա կա ցի 68

« Տա րած քային զար գաց ման և հե տա զո տու թյուն նե րի 

կենտ րոն» ՀԿ

ք. Սևան Նաի րյան 164, 4 հարկ

« Տեկ տում» ՀԿ ք. Եր ևան Սա րյան 40, բն. 52

« Տե րյան» մշա կու թային կենտ րոն ՀԿ ք. Եր ևան Տերյան փող., 72 շենք

«Տն տե սա կան և սո ցիալա կան իրա վուն քի  

կենտ րոն» ՀԿ

ք. Ար մա վիր Արա րա տյան 1, բն. 36

«Տն տե սու թյուն և ար ժեք ներ» հե տա զո տա կան  

կենտ րոն ՀԿ

ք. Եր ևան Մ. Ադա մյան 2/1

« Ցո լի նե» բա րե գոր ծա կան մշա կու թային  

իրա վա պաշտ պան ՀԿ

ք. Գյում րի Մ. Խո րե նա ցի 34

« Փի լա տել փիա» հաշ ման դամ երե խա նե րի ՀԿ ք. Եր ևան Ա վան -Ա ռինջ, հա մար 7  

ման կա պար տեզ

« Փյու նիկ» հաշ ման դամ նե րի միու թյան Գյում րու  

մաս նա ճյուղ

ք. Գյում րի Ավստ րիական թաղ. 37ա

« Փո փո խու թյուն նե րի թատ րոն» մշա կու թային ՀԿ ք. Եր ևան Հ րա չյա Քո չար 10, բն. 36

« Փոք րիկ իշ խա նը և յուր վար դը» ՀԿ ք. Եր ևան Նոր Նոր քի 3-րդ զանգ ված,  

Թո թո վեն ցի 8

«Փր կու թյուն» հաշ ման դամ երե խա նե րի կենտ րոն  

բա րե գոր ծա կան ՀԿ

ք. Եր ևան Չեխովի 33 (մուտքը 

Մանանդյան փողոցից)

«Փ րո ջեքթ Հար մո նի» հայ կա կան մաս նա ճյուղ ք. Եր ևան Հր ժին կյան 23/3

Քա ղա քա կան մշա կույ թի և հա մա ձայ նու թյուն նե րի 

զար գաց ման «Շի րակ» կենտ րոն ՀԿ

ք. Գյում րի Ֆար մա նո վի 32 

« Քա ղա քա ցիական գի տակ ցու թյուն»  

երի տա սար դա կան ՀԿ

ք. Եր ևան Մա մու լի շենք

« Քա ղա քա ցիական զար գաց ման և  

հա մա գոր ծակ ցու թյան հիմ նադ րամ»

ք. Եր ևան Չա րեն ցի 1, 2-րդ հարկ

« Քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան և  

տա րա ծաշր ջա նային առա ջըն թա ցի ինս տի տուտ» ՀԿ

ք. Եր ևան Վար դա նանց փա կու ղի 8, 402 

սե նյակ

« Քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան ինս տի տուտ» ՀԿ ք. Եր ևան Այ գես տան, 11 փ., 43 շ.

« Քա րա վան-88» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Եր ևան Կիևյան փող. 3

«Օգ նի՛ր երե խա նե րին» բա րե գոր ծա կան ՀԿ ք. Եր ևան Դրոյի 14/11

«Օկ տա վա» մշա կու թային ՀԿ ք. Եր ևան Նո րա շեն 49

« Ֆեր մե րա կան տն տե սու թյուն նե րի միավո րում» ՀԿ ք. Եր ևան Ման թա շյան 26, բն. 27

« Ֆեր տի» բա րե գոր ծա կան կենտ րոն ՀԿ ք. Գյում րի Է լուպ րի բո նի 4-րդ շարք, տ. 3

«Ֆ լեշ մոբ դի վի զիա» երի տա սար դա կան ՀԿ ք. Եր ևան Զա վա րյան 8/31

«Ֆ րան սիայի բո ղո քա կան եկե ղե ցու և Հա յաս տա նի 

միջև հա մե րաշ խու թյուն» բա րե գոր ծա կան  

ներ կա յա ցուց չու թյուն

ք. Եր ևան Խան ջյան 47, բն. 10

«Ֆ րիտյոֆ Նան սե նի ան վան մար դու իրա վունք նե րի 

պաշտ պա նու թյան հայ կա կան կենտ րոն» ՀԿ

ք. Վա նա ձոր Բա թու մի 15/2




