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ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գեւորգյանի 
խոսքը` ՀՀ Նախագահի ՏԿՆ կատարած այցի ժամանակ 

 

Մեծարգո պրն նախագահ,  

Հարգելի գործընկերներ, 

Նախ եւ առաջ շնորհակալություն այցի համար, ինչը հնարավորություն է ստեղծում  
անմիջականորեն  ՀՀ Նախագահին ներկայացնելու ՏԿՆ համակարգի 
աշխատանքները: Այցը կարեւոր է նաեւ նրանով, որ  իրականացվում է Տեղական 
ինքնակառավարման օրվա նախօրեին. «Տոների եւ հիշատակի օրերի մասին»  ՀՀ 
օրենքով նոյեմբերի 10-ը նշվում է որպես Տեղական ինքնակառավարման օր: 

Նախարարության առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ բացի բուն 
նախարարության աշխատակազմից, համակարգում գործում են նաեւ Ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտեն` իր բոլոր կառույցներով եւ հիմնարկներով, 
Միգրացիայի պետական ծառայությունը  եւ Ազգային արխիվը: 

Նախապես ցանկանում եմ ասել, որ նշված կառույցների միջեւ այս տարիների 
ընթացքում ձեւավորվել է նորմալ աշխատանքային համագործակցություն, ինչը 
հնարավորություն է տալիս ամբողջությամբ իրականացնել բոլոր այս մարմինների 
կանոնադրական գործառույթներն ու խնդիրները: 

Պրն Նախագահ, 

Կրկնություններից խուսափելու համար, խնդրում եմ Ձեր թույլտվությունը՝ որպեսզի  
հակիրճ ներկայացնեմ նախարարության համակարգի գործունեության մի քանի 
նկատառումներ, իսկ ավելի մանրամասն տեղեկությունները կներկայացնեն իմ 
գործընկերները՝ Վաչե Տերտերյանը, Արտաշես Բախշյանը, Կարեն Իսախանյանը, 
Անդրանիկ Անդրեասյանը, Գագիկ Եգանյանը եւ Ամատունի Վիրաբյանը: 

Ընդհանուր առմամբ, վերջին տարիների գործունեությունն իրականացվել է երեք 
հիմնական ուղղությամբ. առաջինը` իրավական.  օրենսդրական դաշտի 
ամբողջականացում,  համապատասխան օրենքների եւ իրավական ակտերի 
նախագծերի մշակում, ընդունում: Երկրորդ ուղղությունը եղել է ծրագրային եւ 
հայեցակարգային մոտեցումների մշակումը, եւ երրորդը՝ վարչարարության եւ 
ամենօրյա ընթացիկ աշխատանքների իրականացումը: 

Միայն 2013թ. նախարարության կողմից մշակվել, համապատասխան մարմինների 
ընդունմանն է ներկայացվել եւ ընդունվել է ընդհանուր առմամբ մոտ  հարյուր 
իրավական ակտ`  միջազգային 2 պայմանագիր, 7 օրենք, ՀՀ Նախագահի 2 
հրամանագիր, կառավարության 72 եւ վարչապետի 12 որոշում: 
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Դրանց զգալի մասն առնչվել է ՏԻ համակարգի մարմինների աշխատանքների 
կատարելագործմանը եւ արդյունավետության բարձրացմանը: Այդ փաթեթների մի 
մասը վերաբերել է տեղական հարկային համակարգին եւ հարկային 
վարչարարության խնդիրներին: Ծրագրային եւ հայեցակարգային  ուղղությամբ 
կատարված աշխատանքներից կցանկանայի նշել նրանք, որոնք առնչվել են մարզերի 
քառամյա սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակմանը, ինչպես նաեւ 
երկու ուղղության` տարածքային համաչափ զարգացմանը եւ համայնքների 
խոշորացման ու միջհամայնքային համագործակցությանը:  

Տարածքային համաչափ զարգացման հիմնախնդիրներին առնչվող փաստաթղթերն 
անմիջականորեն  վերաբերում են տարբեր տիպի տեղեկատվական բազաների եւ 
շտեմարանների ստեղծմանը, որոնք իրենց հերթին հնարավորություն են տալիս 
գնահատելու համայնքների կարողութուններն ու զարգացածության մակարդակը 
տարբեր ցուցանիշներով, ինչը կառավարության համար կարեւոր է ծրագրերի 
իրականացման համար: Այս առնչությամբ բավականաչափ աշխատանքներ 
իրականացվել են տարածքային համաչափ զարգացման հիմնադրամի, ինչպես նաեւ 
Սոցներդրումների հիմնադրամի առաջիկա ծրագրով` պայմանավորված 
գաղափարախոսության փոփոխությամբ:  

Երկրորդ խոշոր բլոկի աշխատանքներն առնչվել են համայնքների խոշորացման եւ 
միջհամայնքային համագործակցության տարբեր բաղադրիչներին: Հատկապես այս 
ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների արդյունքներն առավել ակտիվ 
քննարկման առարկա են դարձել նաեւ վերջին վեց ամիսների ընթացքում՝ 
մասնավորապես հուլիսի 5-ին կայացած Անվտանգության խորհրդի նիստում, 
փորձագիտական տարբեր կառույցների հետ, Ջերմուկում կայացած գյուղական 
համայնքների երրորդ համաժողովում եւ կառավարությունում: 

Պրն Նախագահ, 

Ուզում եմ տեղեկացնել, որ ե՛ւ տարածքային համաչափ զարգացման 
հիմնախնդիրների, ե՛ւ համայնքների խոշորացման ծրագրային փաստաթղթերը 
շարունակում են մնալ ինչպես նախարարության, այնպես էլ կառավարության 
գերակայությունները: 

Երրորդ ուղղությամբ իրականացված աշխատանքներն առնչվել են հիմնականում 
առկա խնդիրների օպերատիվ կարգավորմանն օժանդակելուն, տարբեր 
մարմինների, հիմնարկների եւ կառույցների առջեւ դրված գործառույթների 
իրականացման արդյունավետության բարձրացմանը. այդ ամենի մեջ մեծ ծավալ են  
կազմել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման աշխատանքները, իսկ 
2011-13թթ. առանձնահատուկ աշխատանքներ տարվեցին կառավարության կողմից 
մարզերում իրականացված չորս հրատապ ծրագրերի մասով, որոնց համար 
ընդհանուր առմամբ հատկացվել էր 40  միլիարդ դրամ, ինչպես նաեւ անհրաժեշտ 
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աջակցություն ցուցաբերվեց գյուղատնտեսությանն օժանդակող կառավարության 
ծրագրերին: 

Կցանկանայի նշել, որ այս աշխատանքների իրականացման ընթացքում ձեւավորվել 
են նոր ավանդույթներ: Առաջինը` տարբեր ներգրավված շահառուների միջեւ 
բավականին արդյունավետ համագործակցությունն է. խոսքը ինչպես 
նախարարություն-մարզպետարան-ՏԻՄ, այնպես էլ այդ օղակների հետ աշխատող 
ոլորտային ՀԿ-ների, ինչպես նաեւ միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների 
համագործակցության մասին է: 

Բավականին հետաքրքիր աշխատանք է իրականացվում եւ միմյանց օժանդակելու, 
աջակցելու առումով: Դա հնարավորություն է տվել նաեւ տարբեր կառույցների 
ինչպես փորձագիտական գիտելիքները, կարողությունները, այնպես էլ ֆինանսական 
ռեսուրսները մեկտեղել՝ կոնկրետ խնդիրների լուծման համար: 

Այդ համագործակցության արդյունքում ձեւավորվել են մի շարք նոր ավանդույթներ, 
որոնց շարքում հատկապես կնշեի Ձեր անմիջական աջակցությամբ եւ 
կառավարության օժանդակությամբ Գյուղական համայնքների համաժողովը, հայ-
ռուսական միջտարածաշրջանային ֆորումները` երրորդը նախատեսվում է այս 
տարի դեկտեմբերին, ինչպես նաեւ հայ-ֆրանսիական  ապակենտրոնացված 
համագործակցության համաժողովները. երկրորդը օրեր առաջ անցկացվեց  
Ֆրանսիայում: 

Պրն Նախագահ, 

Կցանկանայի նաեւ իմ խոսքում հատկապես նշել, որ նախարարությունն իր 
գործընկեր տարբեր կազմակերպությունների հետ բավականին ակտիվ 
մասնակցություն է ունեցել ԵԽ-ում Հայաստանի նախագահության շրջանակում 
իրականացված միջոցառումներին: Մասնավորապես` որպես նախագահող երկիր 
կարեւորել ենք տեղական ժողովրդավարության հիմնախնդիրները, եւ այդ 
համատեքստում վեց ամսվա ընթացքում բավականին աշխատանք է իրականացվել: 
Դրանցից կցանկանայի նշել հատկապես երկուսը՝ Երեւանում հունիսին կայացած ԵԽ 
տեղական եւ տարածաշրջանային իշխանությունների կոնգրեսի բյուրոյի նիստն ու 
դրան հաջորդած` մասնակցային ժողովրդավարության խնդիրներին նվիրված 
միջազգային համաժողովը, ինչպես նաեւ հոկտեմբերին Երեւանում  անցկացված 
Եվրոպական մայրաքաղաքների առաջին համաժողովը: Այդ երկու միջոցառումների 
ժամանակ էլ կարեւոր գաղափարներ են ձեւավորվել, հատկապես մասնակցային 
ժողովրդավարության վերաբերյալ, որոնք արտահայտվել են ամփոփիչ 
եզրակացություններում, եւ, ըստ մեր գործընկերների, արժեքավոր ուղղորդում կարող 
են հանդիսանալ անդամ երկրների օրենսդրությունների կատարելագործման  
համար: Կատարված աշխատանքների ամփոփումը տեղի ունեցավ Ստրասբուրգում, 
Կոնգրեսի նիստի ժամանակ:  
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Հատկապես նշելով վերջին տարիների ոլորտին առնչվող ձեռքբերումները, 
կցանկանայի անդրադառնալ եւս մեկ հանգամանքի՝ ՏԻՄ ընտրություններին. 2012թ. 
ՏԻՄ  եւ 2013թ. Երեւանի ավագանու ընտրություններն անցկացվեցին արդեն 
բարեփոխված օրենսգրքով, որի հիմնական ձեռքբերումը համախմբված` տարվա 
ընթացքում  չորս անգամ ընտրությունների կազմակերպումն է,  եւ երկրորդը՝ 
քաղաքական ուժերի անմիջական մասնակցությունը ընտրություններին՝ 
թեկնածուների առաջադրման միջոցով: Ինչպես 2012թ.  ՏԻՄ ընտրություներին, 
այնպես էլ մայիսի 5-ին  Երեւանի ավագանու ընտրություններին հետեւել են  ԵԽ 
Կոնգրեսի  դիտորդական առաքելությունները, որոնք բարձր են գնահատել 
անցկացված ընտրությունները: Հատկապես կցանկանայի նշել, որ ընդամենը տասն 
օր առաջ  ԵԽ Կոնգրեսը ընդունեց համապատասխան բանաձեւ Երեւանի 
ընտրությունների կապակցությամբ, որտեղ արձանագրում է , որ Երեւանի ավագանու 
ընտրությունները ընդհանուր առմամբ  տեխնիկապես լավ նախապատրաստված էին,  
անցկացվել են  հանգիստ մթնոլորտում,  ԵԽ-ի  եւ այլ  միջազգային ինստիուտների 
կողմից  ժողովրդավարական ընտրությունների համար  մշակված   չափանիշներին 
համապատասխան: 

 Այս հանգամանքները մեզ համար կարեւոր են նաեւ այն տեսակետից, որ շուտով, 
ընդամենը երկու շաբաթ հետո, Հայաստան է այցելելու ԵԽ Կոնգրեսի 
մոնիտորինգային խումբը, որը պետք է նախապատրաստի Հայաստանում տեղական 
ժողովրդավարության մասին զեկույցը: Վերջին զեկույցը  հրապարակվել էր 2003թ-ին, 
եւ հուսով եմ, որ մեզ կհաջողվի, ինչպես գործադիր, այնպես էլ մյուս 
իշխանությունների ներկայացուցիչներին,  ամբողջությամբ ներկայացնել այս 
տարիների ընթացքում արձանագրված ձեռքբերումներն ու կատարված 
աշխատանքները:  

Պրն Նախագահ, 

Թույլ տվեք այսքանով ավարտել իմ խոսքը, եւ հնարավորություն ընձեռել իմ 
գործընկերներին եւս ներկայացնել իրենց կողմից իրականացված եւ իրականացվող 
աշխատանքները: 

Շնորհակալություն 


