
ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման  նախարար Արմեն  Գեւորգյանի  ողջույնի 

խոսքը` «Աջակցություն Հայաստանում տեղական ժողովրդավարության ամրապնդմանը»  

ծրագրի շնորհանդեսի ժամանակ 

 

Հարգելի գործընկերներ,  

Տիկնայք և պարոնայք 

Ամենասկզբում կցանկանայի ողջունել  Ձեզ մեր հերթական միջոցառման 

կապակցությամբ:  

Անդամակցության տարիներին Հայաստանը ԵԽ-ի հետ ձևավորել է համագործակցության 

ուղղությունների ընդգրկուն շրջանակ, և այդ փաթեթում մշտապես իրենց կարևոր տեղն են 

ունեցել տեղական ժողովրդավարության կայացմանն ու հետագա կատարելագործմանն 

ուղղված աշխատանքները։  ԵԽ-ն նպաստել է ժողովրդավարության արդյունավետ 

գործառույթի համար անհրաժեշտ կայուն կառույցների կերտմանն ուղղված մեր 

ներպետական ջանքերի և միջազգային փորձառության համադրմանը:  

Ինչպես գիտեք, Հայաստանը 2013թ. մայիսի 16-ից մինչև նոյեմբերի 13-ը նախագահում էր 

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեում: 

Առաջին անգամն էր,  որ Հայաստանը ստանձնել էր Նախագահությունը,  և դա շատ 

արժեքավոր հնարավորություն էր մեր երկրի համար: 

Նախագահության ընթացքում մի շարք նշանակալից միջոցառումներ կազմակերպվեցին. 

Կոնգրեսի Բյուրոյի նիստը, «Մասնակցային ժողովրդավարությունը տեղական 

մակարդակում» խորագրով համաժողովը, ԵԽ անդամ պետությունների մայրաքաղաքների 

քաղաքապետերի համաժողովը և այլն: Դրանց մեծ մասը ուղղակիորեն  վերաբերում էին 

տեղական ժողովրդավարության խորացմանը և տեղական կյանքին  բնակչության 

մասնակցության գործում նոր մեխանիզմների ներդրմանը: 

Նախարարների կոմիտեում Հայաստանի նախագահությունն ավարտվեց, սակայն 

Եվրոպայի խորհրդի համապատասխան կառույցների հետ մեր համագործակցությունը 

շարունակվում է՝ թևակոխելով նոր փուլ և ստանալով նոր դինամիկա: 

Ուրախ եմ, որ այսօր Տեղական ժողովրդավարության ոլորտում մեկնարկում է նոր եռամյա 

ծրագիր, որը ներառված է Հայաստանի համար Եվրոպայի խորհրդի 2012-2014թթ. 

Գործողությունների ծրագրում:  Մեզ համար անչափ կարևոր է Գործողությունների 

ծրագրում ներառված ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և օրենքի 



գերակայության բնագավառներում առաջնահերթ գործողությունների փաթեթը, որոնց 

նպատակն է շարունակական օժանդակություն տրամադրել մեր երկրին՝ իր 

օրենսդրությունը, հաստատությունները և գործելակերպը եվրոպական չափանիշներին 

համապատասխանեցնելու ուղղությամբ:  

 

Մենք  սկսում ենք երկարաժամկետ համագործակցության ծրագիր Դանիայի 

կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ,  որը նպատակաուղղված է Հայաստանում 

տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների աջակցությանը և համայնքների 

կարողությունների ամրապնդմանը:   

Ես լավատես եմ արդյունքների առումով, որոնց հնարավոր է հասնել` հիմնվելով մեր 

կառավարության շարունակական ջանքերի, քաղաքացիական հասարակության  

ինստիտուտների ակտիվ ներգրավվածության և ԵԽ-ի  կողմից ցուցաբերած  արժեքավոր 

աջակցության վրա: 

Հատկանշական է, որ այս ծրագիրը սկիզբ է առնում մի ժամանակաշրջանում, երբ 

մենք մեր առջև ունենք կարևորագույն մարտահրավերներ. մասնակցային 

ժողովրդավարություն, վարչատարածքային բարեփոխումներ, պատշաճ կառավարում 

(Good Governance), կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրում: 

Այսօր մենք վստահությամբ փաստում ենք` տեղական ինքնակառավարումը կայացել 

է: Համակարգի ապագայի մեր տեսլականն է` ունենալ ընդլայնված հնարավորություններով, 

նաև մեծ պատասխանատվությամբ գործող տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, 

որոնք կապահովեն պատշաճ որակի հանրային ծառայությունների մատուցումը 

բնակչությանը: Դա կբարձրացնի տեղական ինքնակառավարման մարմինների և նրանց 

կողմից իրականացվող գործառույթների նկատմամբ հասարակության վստահության 

աստիճանը, որը դեռևս մեզ գոհացնող մակարդակի վրա չէ: 

Տեղական ժողովրդավարության հետագա ամրապնդմանն էապես նպաստում է 

այնպիսի պայմանների ստեղծումը, որոնք ապահովում են քաղաքացիների առավել ակտիվ 

մասնակցությունը տեղական իշխանությունների ձևավորման գործընթացին  և իրենց 

ընտրած մարմինների գործունեության նկատմամբ ավելի նախանձախնդիր վերաբերմունքի 

դրսևորումը: Մեր ուշադրության կենտրոնում լիազորությունների ապակենտրոնացումն է, 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունների մեծացումը, 

մասնակցայնության ու թափանցիկության սկզբունքների արդյունավետ կիրարկումն ու 

վերջին հաշվով, մատուցվող ծառայությունների ծավալի ու որակի ընդարձակումը։ Այս 

հարցերի լուծմանն ուղղված խնդիրների համատեքստում կարևորվում է հատկապես 

ավագանու ինստիտուտի լիարժեք կայացման, դրա արդյունավետության բարձրացման 

խնդիրը: 



Վերջին տարիներին լայնածավալ աշխատանքներ են իրականացվել ֆինանսական 

համահարթեցման մեխանիզմների կատարելագործման, տեղական հարկերի 

վարչարարության բարելավման և այդ գաղափարներն օրենսդրորեն ամրագրելու 

ուղղությամբ: Մեր նպատակն է ունենալ առավել կենսունակ, խոշոր ու ֆինանսապես 

կայուն համայնքներ, տեղական մակարդակում թափանցիկ և արդար կառավարում, հասնել 

նրան, որ բնակչությունն իր կենսագործունեության համար առաջնային խնդիրները 

կարողանա լուծել տեղերում` տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ 

գործակցաբար: 

ՏԻ համակարգի զարգացումն ապահովող արդիական ու կարևոր խնդիր է 

համայնքների խոշորացումը: Մեր փոքր երկրում ունենք 915 համայնք: Մեր համոզմամբ` 

համայնքների խոշորացումը նպաստելու է նրանց հնարավորությունների ավելացմանն ու 

կառավարման ավելի արդյունավետ համակարգի ձևավորմանը:  

Չնայած նշված դրական միտումներին և գնահատականներին, այնուամենայնիվ, 

դեռևս կան խնդիրներ, որոնց ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունները, 

համագործակցելով  միջազգային գործընկերների հետ, համատեղ լուծումներ պետք է 

առաջարկեն:  

Հայաստանը կարևորում է նաև Անդրսահմանային համագործակցության մասին 

Եվրոպայի խորհրդի շրջանակային կոնվենցիան` որպես տարածաշրջանային 

համագործակցությունը հորիզոնական մակարդակներում հաստատելու և խորացնելու 

լրացուցիչ հնարավորություն։  

Վերջերս Հայաստանում էր գտնվում ԵԽ Տեղական և տարածքային կոնգրեսի 

մոնիտորինգային պատվիրակությունը, որոնց նպատակն էր Հայաստանում տեղական և 

տարածքային ժողովրդավարության վերաբերյալ զեկույցի նախապատրաստումը: Արդեն 

ունենք Զեկույցի նախագիծը, որի վերաբերյալ մեր դիտարկումները ներկայացրել ենք 

Կոնգրեսի քարտուղարությանը:  

Եվրոպայի խորհրդի համապատասխան կառույցների օժանդակությունն 

ամենաազդեցիկներից է եղել Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտի 

ամրապնդման գործում։ Հայաստանի իշխանությունների հեռահար նպատակադրումը 

տեղական ժողովրդավարության զարգացումն է, տեղական մակարդակում տեղական 

նշանակության խնդիրներն արդյունավետ լուծելու ունակ իշխանություններ ունենալը: 

Թույլ տվեք իմ երախտագիտությունը հայտնել ԵԽ և դանիացի մեր գործընկերներին  

արգասաբեր  համագործակցության  և հատկապես այն օժանդակության համար, որ 

ստանում ենք տեղական ժողովրդավարության ամրապնդման խնդիրներին ուղղված մեր 

աշխատանքներում։ 

Շնորհակալություն: 


