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ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարար 
պարոն Արմեն Գեւորգյանի ելույթը` Եվրոպայի խորհրդի տեղական եւ 
տարածաշրջանային իշխանությունների կոնգրեսի բյուրոյի նիստում 

 
Հարգելի  պարոն նախագահ,  
Կոնգրեսի  բյուրոյի  հարգելի անդամներ,  
Տիկնայք եւ պարոնայք   
 
Նախ թույլ տվեք Ձեզ բոլորիդ բարի գալուստ մաղթել  Հայաստանի 
Հանրապետութուն: 
 
Եվրոպայի խորհուրդը եղել եւ մնում է եվրոպական ճարտարապետության կարեւոր 
կառույց:  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:  
 
Հարգելի ներկաներ 
            
            Թույլ տվեք ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ 
Ս.Սարգսյանի Ձեզ ուղղված ուղերձը: 
 
           Եվրոպայի խորհրդի հետ Հայաստանի համագործակցության օրակարգի 
մշտական գերակայություններից են տեղական ժողովրդավարության ամրապնդման 
եւ զարգացման հարցերը: Այդ իսկ պատճառով  առանձնահատուկ կուզենայի 
անդրադառնալ Հայաստանում տարածքային եւ տեղական իշխանությունների 
խնդիրներին, բարեփոխումների հեռանկարներին, ինչպես նաեւ Հայաստան-Կոնգրես 
համագործակցությանը:  
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 
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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:  
2012թ. ՏԻՄ ընտրություններն  առաջին անգամ կազմակերպվեցին համաձայն նոր 
Ընտրական օրենսգրքի եւ անցկացվեցին համախմբված կերպով`  փետրվարի 12-ին, 
հուլիսի 8-ին,  սեպտեմբերի 9-ին եւ սեպտեմբերի 23-ին:  Ընդհանուր առմամբ ՏԻՄ 
ընտրություններ անցկացվեցին 815 համայնքում, որից  704-ում անցկացվեցին  
համայնքի ղեկավարի, 751-ում` ավագանու  ընտրություններ: 
 - 704  ընտրված համայնքների ղեկավարներից 555-ը վերընտրվել են /78.84%/, 149-ը` 
առաջին անգամ  /21,16%/։  Նոր ընտրված համայնքների ղեկավարներից 11-ը կանայք 
են /1,56%/: 
- Ավագանու անդամի թեկնածու առաջադրված 588 կանանցից ընտրվել են 409-ը կամ 
68.3%, այսինքն՝ առաջադրված երեք կանանցից երկուսը ընտրվել են: Ավագանիների 
ընտրված անդամների ընդհանուր թվում կանայք կազմում են 8.3%, որը գրեթե 2% 
ավելի  է նախորդ ընտրությունների արդյունքներից։   
 
          Կարելի է արձանագրել, որ  2012թ ՏԻՄ ընտրություններն անցել են հանդարտ, 
կազմակերպված  եւ գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան: Ըստ 
էության, հաջողվել է կիրառել Ընտրական օրենսգրքի նոր դրույթները, որոնք 
վերաբերում էին ինչպես ընտրական գործընթացի կազմակերպմանը, այնպես էլ բուն 
ՏԻ մարմինների ձեւավորման  առանձնահատկություններին: Դրանցից 
ամենաէականներն էին առաջինը՝ քաղաքական կուսակցությունների կողմից 
համայնքի ղեկավարի եւ ավագանու թեկնածուների առաջադրման 
հնարավորությունը  եւ երկրորդը` խոշոր համայնքներում  ավագանու անդամների 
թվի ավելացումը,  ինչը հնարավորություն է տվել համայնքի հիմնական 
կառավարման մարմինն ավելի ներկայացուցչական դարձնել:  
         Այս տարվա մայիսի 5-ին կայացան նաեւ Երևանի ավագանու ընտրությունները, 
դրանք իրականացվում են համամասնական ընտրակարգով, եւ  որոնց կարող են 
մասնակցել ՀՀ-ում գրանցված կուսակցությունները եւ  կուսակցությունների 
դաշինքները: Արդյունքում` ԿԸՀ-ն ամփոփել  է ընտրության արդյունքները   եւ   
ընդունել որոշում` Երեւանի ավագանու անդամներ ընտրվելու մասին:  Համաձայն 



 3 

ԿԸՀ որոշման` Երեւանի ավագանու անդամներ ընտրվելու շեմը հաղթահարել են 
երկու կուսակցություն եւ մեկ դաշինք:  
           ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի` Երեւանի ավագանու 
ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ որոշման մեջ նշվում է, որ Երեւանի 
ավագանու ընտրությունների նախապատրաստման եւ քվեարկության ընթացքում 
տեղի չեն ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի այնպիսի 
խախտումներ, որոնք կարող էին ազդել ընտրության արդյունքի վրա: Ինչը իր 
նախնական զեկույցում արձանագրել է նաեւ ԵԽ տեղական եւ տարածքային 
իշխանությունների կոնգրեսի դիտորդական առաքելությունը:  
 
         Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ բոլոր ընթացակարգերը` թեկնածուների 
առաջադրումից սկսած մինչեւ ինքնաբացարկներ, տեղի են ունեցել քաղաքական 
գործընթացների շրջանակում: Հարկ է նշել, որ համայնքների մեծ մասում տեղի է 
ունեցել մրցակցային պայքար, առաջադրվել են ինչպես տարբեր կուսակցություններ 
ներկայացնող, այնպես էլ անկախ թեկնածուներ, որոշ համայնքներում  նաեւ 
ներկուսակցական մրցակցության դեպքեր են  արձանագրվել: Սա խրախուսելի է 
համայնքի բանակչությանը ընտրության հնարավորություն ընձեռելու տեսակետից: 
 
        Հատկանշական է, որ համայնքներում, որտեղ քվեարկվել է համայնքի ղեկավարի 
մեկ թեկնածու,  ընտրողների մի զգալի մասն իր քաղաքացիական դիրքորոշումն  
արտահայտել է նաեւ «դեմ» քվեարկելով, ինչը  եւս այս ընտրությունների 
նորամուծություններից էր:  
 
        Դիտարկումները ցույց տվեցին նաեւ, որ այն համայնքներում, որտեղ միայն 
ավագանու ընտրություններ էին անցկացվում,  բնակչության  մասնակցությունը ցածր 
էր: Նույն միտումն էր նկատվում  առանց ընտրապայքարի տեղի ունեցող համայնքի 
ղեկավարի ընտրությունների ժամանակ: Խնդիրն  այն է, որ մրցակցության 
բացակայության պարագայում ընտրողների կողմից հետաքրքրությունը նվազում է, եւ  
նրանք սկսում են ընտրությունը դիտել որպես  կանխորոշված գործընթաց:  
 
Շարունակում է նաեւ ցածր մնալ կանանց ներգրավվածությունը ՏԻ մարմինների 
ձեւավորման գործընթացում, որին  հետագայում  պետք է ուշադրություն դարձնել: 
   
          Կարեւոր է նաեւ այն, որ ընտրությունների արդյունքներն ընդունվել են 
գործընթացի մասնակիցների կողմից, դրա մասին են վկայում  տեղի ունեցած 
ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ դիմումների եւ բողոքների  քանակը եւ 
դրանց ուսումնասիրության արդյունքները, որոնք որեւէ էական փոփոխություն  
հանձնաժողովի արդյունքների հետ չեն արձանագրել: Այսպիսով, կարծում ենք, որ ՏԻ 
մարմինների ընտրություններն անցել են ազատ եւ արդար, մրցակցային մթնոլորտում  
եւ ընդհանուր առմամբ արտացոլում են համայնքների բնակչության դիրքորոշումը:  
 
        Վերոնշյալ դիտարկումները կիսում էր նաեւ Եվրոպայի խորհրդի տեղական եւ 
տարածքային իշխանությունների  կոնգրեսի դիտորդական առաքելությունը: 
 
       Չնայած նշված դրական միտումներին եւ գնահատականներին, այնուամենայնիվ, 
դեռեւս կան խնդիրներ, որոնց ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունները, 
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համագործակցելով  միջազգային գործընկերների հետ, համատեղ լուծումներ պետք է 
առաջարկեն:  
Առաջինը` ՏԻՄ ձեւավորման գործընթացում հասնել  քաղաքական 
կուսակցությունների  եւ քաղաքացիական հասարակության առավել լայն 
մասնակցության:  
        Երկրորդը` քննարկման առարկա կարող են դառնալ նաեւ ՀԿ-ների եւ 
միջազգային փորձագետների` համայնքում մեկ ընտրության միջոցով ՏԻՄ-եր 
ձեւավորելու մասին առաջարկությունները: 
        Երրորդը` անցումային փուլում համայնքապետի գործողությունների նկատմամբ 
հանրային վստահության խնդիրն է: Այս փուլի համար, երբ նոր համայնքապետն 
ընտրված է, իսկ գործողը պետք է շարունակի պաշտոնավարել մինչեւ 
լիազորությունների ավարտը, պետք է գտնել այնպիսի լուծում, որը կբացառի 
համայնքի ղեկավարի կողմից վստահության տեսակետից կասկածներ առաջացնող 
գործողությունները:        
Չորրոդը՝ մասնակցայնության ապահովման խնդիրը։ Այն պետք է լուծվի 
բնակիչներին, բնակչության տարբեր խմբերին տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ամենօրյա գործունեությանը մասնակցելու արդյունավետ եւ հասանելի 
մեխանիզմների ներդրումով։  
 
         Մենք գիտակցում ենք, որ Հայաստանի տնտեսական հաջողության գրավականը 
մեր մարզերի զարգացումն է: Այդ իսկ պատճառով  ՀՀ կառավարության համար 
գերակա ուղղություն է տարածքային համաչափ զարգացման խնդիրը:  Հատկապես 
մարզերում եւ գյուղաբնակ վայրերում ձգտում ենք ստեղծել անհրաժեշտ բոլոր 
պայմանները, որոնք հնարավորություն կտան բնակչության համար կյանքի նոր որակ 
ապահովել: Կառավարությունը վերջին տարիներին մեծ ներդրումներ է կատարել 
մարզերում արտադրական եւ սոցիալական ենթակառուցվածքները բարելավելու  
համար եւ ապագայում շարունակելու է այդ քաղաքականությունը: Մենք գիտակցում 
ենք, որ դա է ճանապարհը բարեկեցիկ համայնք ունենալու, որտեղ յուրաքանչյուր 
քաղաքացու, հատկապես երիտասարդների համար ինքնադրսեւորվելու եւ 
կենսագործունեության  նպաստավոր միջավայր կստեղծվի: Այդ քաղաքականության 
միջոցով  մենք ակնկալում ենք  տարածքներում բարելավել գործարար միջավայրը  եւ 
ներգրավել առավելագույն ներդրումներ: 
 
 
            Եվրոպայի խորհուրդը օժանդակում է մեր որդեգրած քաղաքականությանը, 
այդ օժանդակության արտացոլումն է նաեւ մեր համաձայնեցրած տեղական 
ժողովրդավարության զարգացման նոր` 2012-2014թթ. քառամյա գործողությունների 
ծրագիրը։  Փաստաթուղթն  անկասկած կնպաստի տեղական ժողովրդավարության 
բարձրացմանը եւ ապակենտրոնացված կառավարման խորացմանն  ուղղված մեր 
ջանքերի արդյունավետության ապահովմանը:  
 
            Մենք գոհունակություն ենք հայտնում Հայաստանի եւ  Եվրոպայի խորհրդի 
տեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի միջեւ տարեց տարի 
ընդլայնվող համագործակցության առնչությամբ:  
           Հայաստանը կարեւորում է նաեւ Անդրսահմանային համագործակցության 
մասին Եվրոպայի խորհրդի շրջանակային կոնվենցիան` որպես տարածաշրջանային 
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համագործակցությունը հորիզոնական մակարդակներում հաստատելու եւ 
խորացնելու լրացուցիչ հնարավորություն։  
 
Հարգելի գործընկերներ,  
 
          Թույլ տվեք մեկ անգամ եւս հայտնել մեր երախտագիտությունը Եվրոպայի 
խորհրդի տեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսին, Եվրոպայի 
խորհրդի համապատասխան կառույցներին՝ ցուցաբերվող մշտական ուշադրության 
եւ Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման գործընթացին պատրաստակամ 
եւ ըստ ամենայնի օժանդակություն ցուցաբերելու համար:  
 
Կոնգրեսի  բյուրոյին մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանք եւ նորանոր 
հաջողություններ:  
 
Շնորհակալություն ուշադրության համար։ 
 
 
 


