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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ներկայացվող հետազոտությունը կարելի է դիտարկել որպես «Պե-
տական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման զարգացման հիմ-
նախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» աշխատության1 մեջ լու-
սաբանված խնդիրների ու դրանց լուծման ուղիների առաջադրման շարու-
նակություն: Նշված աշխատությունում դիտարկվել է անկախության տարի-
ներին հանրապետությունում հանրային կառավարման համակարգի ձևա-
վորման ու կայացման ընթացքը, գնահատվել պետական կառավարման և 
տեղական ինքնակառավարման արդյունավետությունը, բացահայտվել այդ 
ոլորտներում դեռևս առկա հիմնահարցերը: Ընթերցողների դատին ներկա-
յացվող այս աշխատանքում կարևորվել են կառավարման օրենսդիր և գոր-
ծադիր մարմինների, տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակա-
ռավարման համակարգերի բարեփոխումների գերակա ուղղություններն ար-
դի փուլում: Մասնավորապես` հանրային կառավարման արդյունավետու-
թյան բարձրացման նպատակով և միջազգային փորձի հաշվառմամբ մշակ-
վել են երաշխավորություններ օրենսդիր և գործադիր իշխանության գործու-
նեության և կազմակերպական կառուցվածքների բարեփոխումների, տա-
րածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման համակարգերի 
զարգացման, երկաստիճան տեղական ինքնակառավարման սկզբունքի գոր-
ծադրման, մասնակցային կառավարման արմատավորման, ֆինանսական 
կառավարման լավարկման շատ արդիական հարցերի վերաբերյալ: Թեև 
մշակված առաջարկությունները բազմակողմանիորեն հիմնավորվել են, սա-
կայն, հաշվի առնելով հանրային կառավարման համակարգի բարեփոխում-
ների քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական կարևոր նշանակությունը, դրանք 
կարող են դիտարկվել որպես հիմնախնդիրների լուծման տարբերակներ և, 
իբրև այդպիսիք, ենթակա են հետագա քննարկումների ու լրացուցիչ հիմնա-
վորումների: Ուստի հեղինակային կոլեկտիվն ըմբռնումով կընդունի մասնա-
գետների դիտողությունները և ցանկությունները հանրային կառավարման 
համակարգի բարեփոխումների ներկայացվող հայեցակարգում լրացումներ 
և ճշգրտումներ կատարելու առնչությամբ: 

Աշխատությունը շարադրվել է ՀՊՏՀ «Ամբերդ» գիտահետազոտական 
կենտրոնի թեմատիկայի շրջանակներում տրամադրված ֆինանսական ռե-
սուրսներով հետազոտական աշխատանքի արդյունքների հիման վրա: 

Հետազոտական խմբի անդամներն են` Յու.Մ. Սուվարյան` ՀՀ ԳԱԱ 
ակադեմիկոս, թեմայի գիտական ղեկավար, Ռ.Ա. Հայրապետյան` տնտեսա-

                                                 
1  Սուվարյան Յու., Հայրապետյան Ռ., Ասատրյանց Ս., Մնացականյան Տ., Պետական կառա-

վարման և տեղական ինքնակառավարման զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հան-
րապետությունում, Եր., «Տնտեսագետ», 2014, էջ 164: 
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գիտության դոկտոր, դոցենտ, Ս.Ա. Ասատրյանց` տնտեսագիտության թեկ-
նածու, Տ.Ս. Մնացականյան` տնտեսագիտության թեկնածու, Գ.Ս. Ասլանյան` 
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, Մ.Ն. Սաֆարյան` տնտեսագիտու-
թյան թեկնածու: 

Հետազոտական թեմայի կատարման ընթացքում նյութերի հավաք-
մանն ու մշակմանը մասնակցել են ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի մագիստ-
րոսներ Անահիտ Մատինյանը և Արաքս Ավետյանը: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ  
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 ԳԼՈՒԽ 1 
ՕՐԵՆՍԴԻՐ ՄԱՐՄՆՈՒՄ 
ԲԱՐԵՓՈԽՈԻՄՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՈԻՂՂՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ  

 
1.1 Oրենսդիր մարմնում պատգամավորական 

տեղերի օպտիմալ թվի ուսումնասիրություն  
և հիմնավորում 

 
Իշխանության` ըստ թևերի բաժանման սկզբունքը հայտնի է դեռևս 

հնագույն ժամանակներից: Այն օգտագործել են հին հույները պետության 
կայունությունն ապահովելու նպատակով: Ըստ այս սկզբունքի` առաջնային 
դերը պատկանում է օրենսդիր իշխանությանը, որը կոչված է կանոնակար-
գելու հասարակական հարաբերությունները օրենքների ընդունման միջո-
ցով: Պատահական չէ, որ օրենսդիր իշխանությունն իրականացնում է հա-
մապետական ներկայացուցչական մարմինը, ինչը ենթադրում է, որ այս 
մարմնի բոլոր անդամները ներկայացնում են բնակչության շահերը, գործում 
են նրա անունից և պատասխանատու են նրա առջև: Թեև տարբեր երկրնե-
րում ներկայացուցչական մարմինների անվանումները տարբեր են, դրանք 
միավորվում են մեկ՝ «պառլամենտ» հասկացության մեջ:  

Պառլամենտի գործունեության արդյունավետության վրա ազդող կա-
րևորագույն գործոններից մեկը բնակչության և ներկայացուցչական մարմնի 
անդամների թվի հարաբերակցությունն է: Ընդ որում, ճիշտ հարաբերակցու-
թյան որոնման արմատները շատ հեռու են ձգվում:  

Պետությունը, որքան էլ փոքր լինի, պառլամենտում պետք է ունենա բա-
վարար թվով ներկայացուցիչներ, որոնք երկիրը պետք է պաշտպանեն քաղա-
քական ոտնձգություններից, փոքրամասնության ձեռքում իշխանության 
կենտրոնացումից, նույկերպ մեծ պետության ներկայացուցչական մարմնի ան-
դամների քանակը պետք է սահմանափակվի` կանխելու համար մեծամաս-
նության պատճառով խառնաշփոթի առաջացումը1: Այլ կերպ ասած՝ խորհր-
դարանը, որն ունի շատ քիչ անդամներ, ժողովրդավարական չէ, ինչն էլ հան-
գեցնում է անկայուն քաղաքական համակարգի արմատավորմանը: Մեծա-
թիվ ներկայացուցիչներով խորհրդարանների պարագայում ավելանում են 
ուղղակի և անուղղակի սոցիալական ծախսերը, բյուրոկրատիայի, պաշտո-
նեական դիրքի չարաշահման, ինչպես նաև կաշառակերության դրսևորումնե-
րը:  

                                                 
1 C. Ralph Young, Introducing government: A reader, Manchester University Press, p. 152. 
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Հետևաբար` հարկ է սահմանել մի չափորոշիչ, որը հնարավորություն 
կտա որոշելու ներկայացուցչական մարմնի անդամների օպտիմալ քանակը 
յուրաքանչյուր պետության համար: Տարբեր հեղինակներ տարբեր կարծիք 
ունեն այս հաշվարկների վերաբերյալ: 

Այսպես` «Էյ Սի» ծրագրի ներկայացուցիչները հարցում են կատարել 
մի շարք երկրների խորհրդարանականների շրջանում՝ պարզելու համար` 
արդյոք կա մի բանաձև, ըստ որի կարելի կլինի հաշվարկել խորհրդարանի 
անդամների հստակ թիվը: Հարցվածներից շատերը նշել են, որ միևնույն չա-
փորոշիչը չի կարող օգտագործվել բոլոր երկրներում, քանի որ դրանցից 
ամեն մեկն ունի քաղաքական զգայունության իր յուրահատկությունները` հե-
տաքրքրված անձանց կազմով և բախվող շահերով: Բուրունդիի խորհրդա-
րանականները, օրինակ` կարևորել են նաև այդ կառույցի պատմությունը, 
պետության չափերը, աշխարհագրությունը, տարածքային և տեղական կա-
ռավարման առանձնահատկությունները, ընտրության իրավունք ունեցող 
անձանց թիվը:  

Այնուամենայնիվ, շատ քաղաքագետներ, տեսաբաններ փորձել են 
գտնել որևէ օրինաչափություն: Դեռևս 1835 թվականին ֆրանսիացի քաղա-
քագետ Ալեքսիս Թոքվիլը նշում էր, որ 1792 թվականի 1 ներկայացուցչին բա-
ժին ընկնող 30 հազ. բնակչի հարաբերակցությունն արդեն 1835-ին նվազել է` 
կազմելով 1 ներկայացուցչին՝ 48 հազ. բնակիչ: Տուլուզի տնտեսագիտական 
դպրոցի պրոֆեսոր Էմանուել Օրուալը և Փարիզի տնտեսագիտական դպրո-
ցի պրոֆեսոր Ռոբերտ Գարի-Բոբոն հանգել են այն եզրակացության, որ 
խորհրդարանի անդամների օպտիմալ թիվը պետք է համամասնական լինի 
բնակչության քանակի քառակուսի արմատին: Այս տեսության հիմնավորու-
մը հետևյալն է. խորհրդարանում ամեն մի լրացուցիչ նստատեղ հավասա-
րեցնում է քաղաքացիների շահերի և պահանջների գնահատման սխալների 
կրճատման սոցիալական արժեքը և այդ նստատեղի սոցիալական ծախսը1: 

Է. Օրուելն առանձնացնում է երկրների հինգ հիմնական խմբեր՝ ըստ 
ներկայացուցչական մարմնի անդամների թվի՝ 

1. Առաջին խմբում ներառվում են խորհրդարանում մեծաթիվ պատ-
գամավորական տեղեր ունեցող երկրները, ինչպիսիք են Ֆրանսի-
ան, Իտալիան, Իսպանիան: Ընդ որում, Ֆրանսիայի Ազգային ժո-
ղովի և Սենատի անդամներն ավելի մեծ թիվ են կազմում, քան 
ԱՄՆ-ի Ներկայացուցիչների պալատինը և Սենատինը: Ըստ հաշ-
վարկների` Ֆրանսիայի խորհրդարանի ներկայացուցիչների օպտի-
մալ քանակը 545 է` Իտալիայինը՝ 570` 945 ընտրված անդամների 
փոխարեն:  

                                                 
1 Emmanuelle Auriol, Robert J. Gary-Bobo, On the optimal number of representatives, Toulouse 

School of Economics, 2011. 
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2. Երկրորդ խմբում ընդգրկված երկրների խորհրդարաններում նույն-
պես պատգամավորական տեղերը մեծաթիվ են, սակայն չեն հա-
տում առավելագույնի շեմը, ինչպես օրինակ՝ Հունաստանում, Մեծ 
Բրիտանիայում, Իռլանդիայում: 

3. Կանադան, Գերմանիան, Ռուսաստանը, Ֆինլանդիան, Հնդկաս-
տանը, Ճապոնիան և Պորտուգալիան բավարարում են հեղինակ-
ների կողմից սահմանված ներկայացուցիչների թվի պահանջները: 

4. Ավստրիան, Ավստրալիան, Բելգիան և Դանիան իրենց բնակչու-
թյան, ներկայացուցիչների վրա կատարվող ծախսերի և բնակչու-
թյան նախընտրությունների համեմատ ավելի քիչ խորհրդարանա-
կան անդամներ ունեն: 

5. Վերջին՝ հինգերորդ խմբում են ԱՄՆ-ը, Նոր Զելանդիան, Իսրայե-
լը, Նիդեռլանդները, որոնք պատգամավորների օպտիմալ քանակի 
65%-ն են ապահովում միայն: Հեղինակները նշում են, որ ԱՄՆ-ի 
Սենատի պատգամավորական տեղերի օպտիմալ քանակը 807 է: 
Այս խմբում ԱՄՆ-ի ներառումը բացատրվում է նրանով, որ 
խորհրդարանի անդամների թիվը օրենքով հաստատվել է դեռևս 
1929 թվականին, իսկ մեկ պատգամավորին բաժին ընկնող ընտ-
րողների թիվն անընդհատ աճել է:  

Ըստ ՀՀ առաջին գումարման ԱԺ տվյալների` Է. Օրուելը և Գ. Բոբոն 
հաշվարկել են, որ ՀՀ ԱԺ-ն պետք է ունենա 129 պատգամավոր՝ այն ժամա-
նակվա 190-ի փոխարեն1: 

Ըստ Ռ. Թաագեպերայի՝ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ խորհրդա-
րանի ամեն մի անդամի կարևորագույն գործառույթը հաղորդակցումն է ըն-
տրազանգվածի և կառույցի այլ անդամների հետ: Քանի որ անդամների մե-
ծաթիվ լինելը խոչընդոտում է օրինաստեղծ գործառույթի իրականացումը 
չափազանց շատ հաղորդակցական հոսքերի առկայության պատճառով, իսկ 
փոքրաթիվ լինելու դեպքում ներկայացուցչական մարմինը «հեռանում» է 
ընտրազանգվածից՝ ավելացնելով յուրաքանչյուր անդամին բաժին ընկնող 
հաղորդակցական հոսքերը, հետևաբար՝ խորհրդարանում անդամների օպ-
տիմալ քանակը պետք է նվազագույնի հասցնի հաղորդակցային հոսքերը 
բոլոր ուղղություններով: Այսպիսով՝ խորհրդարանի օպտիմալ չափի որոշ-
ման համար առաջակվում է հետևյալ բանաձևը՝ 

, 
որտեղ՝ Ն-խորհրդարանում ներկայացուցիչների թիվն է,  

 Բ-բնակչության քանակը: 
Ըստ հեղինակների, այս հավասարումը պետք է կիրառվի` հաշվի առ-

նելով ոչ թե սոսկ բնակչության, այլ դրա ակտիվ մասի քանակը: Տնտեսապես 
                                                 
1 Emmanuelle Auriol, Robert J. Gary-Bobo, On the optimal number of representatives, Toulouse 

School of Economics, 2011, p. 44. 
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ակտիվ բնակչությունը ստեղծում է աշխատանքի շուկա ապրանքների և ծա-
ռայությունների արտադրության համար, և, հեղինակների հիմնավորմամբ, 
հենց ինքն է փնտրում քաղաքական ներկայացվածություն: Զարգացող 
երկրներում տնտեսապես ակտիվ բնակչության և ընդհանուր բնակչության 
միջև շեղումները կարող են լինել մեծ, ուստի խորհրդարանում ներկայացու-
ցիչների օպտիմալ թվի որոշման հաշվարկներում կիրառվում է հետևյալ ցու-
ցանիշը՝ 

, 
որտեղ` Բա-տնտեսապես ակտիվ բնակչությունն է,  

Գ-գրագիտության մակարդակը,  
Տա-աշխատունակ տարիքի անձանց տեսակարար կշիռը 
բնակչության ընդհանուր քանակում: 

Այսպիսով՝ վերջնական բանաձևը կունենա հետևյալ տեսքը. 
  
Իհարկե, հաշվարկման այս բանաձևում շատ գործոններ են անտես-

ված, այնուամենայնիվ, դա կարող է ծառայել որպես յուրահատուկ ահա-
զանգ, երբ խորհրդարանի անդամների թիվը մոդելով ստացված թվից մեծ 
շեղումներ է գրանցում: Խորանարդ արմատի մոդելը ենթադրում է նվազեց-
նել յուրաքանչյուր ներկայացուցչի աշխատատարությունը, միաժամանակ, 
հաշվի չառնելով խորհրդարանի, որպես մեկ hամակարգի ամբողջությունը, 
ինչպես նաև դրանում առկա կուսակցական համամասնությունները: 

Համաշխարհային բանկի տվյալներով` Հայաստանում տասնհինգից 
բարձր տարիքի անձանց գրագիտությունը 100 տոկոս է 2012 թվականի դրու-
թյամբ1: Բնակչության ընդհանուր քանակում աշխատունակ տարիքի անձանց 
տեսակարար կշիռը 64,7 տոկոս է 2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ2: 
Այսպիսով, կիրառելով Ռ. Թաագեպերայի բանաձևը Հայաստանի համար, 
կստանանք, որ Ազգային ժողովի պատգամավորների օպտիմալ քանակը 157 
է: Սակայն, ուսումնասիրելով ՀՀ Ազգային ժողովի առկա մոդելը, գալիս ենք 
այն եզրահանգման, որ նույնիսկ 6 խմբակցությունում ընդգրկված 131 պատ-
գամավորի դեպքում օրենքների մեծամամասնության հեղինակը ՀՀ Կառա-
վարությունն է, իսկ մշտական հանձնաժողովներում բոլոր խմբակցություննե-
րի ընդգրկվածություն ուղղակի հնարավոր չէ ապահովել: «Օրինաց երկիր», 
«Հայ յեղափոխական դաշնակցություն», «Հայ ազգային կոնգրես», «Ժառան-
գություն» խմբակցությունների պատգամավորների քանակն ավելի քիչ է, 
քան մշտական հանձնաժողովներն են:  

Հասկանալու համար, թե ինչ սկզբունքով են ձևավորվում առավել ար-
դյունավետ գործող խորհրդարանները, ուսումնասիրենք առկա միջազգային 
փորձը: 
                                                 
1 http://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS 
2 ՀՀ մարզերը և Երևանը թվերով, ԱՎԾ, 2014, էջ 22: 
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Ինչպես իր աշխատությունում նշում է Է. Օրուելը, Ռուսաստանի Դաշ-
նությունն այն երկրների շարքում է, որտեղ բնակչության նախընտրություն-
ները, թիվը և խորհրդարանի ամեն մի անդամի վրա կատարվող ծախսերը 
համապատասխանում են խորհրդարանի անդամների քանակին՝ ապահովե-
լով գործունեության առավել արդյունավետություն: Հաշվի առնելով նաև 
Ռուսաստանի Դաշնության և ՀՀ միևնույն պատմական անցյալի և անցումա-
յին շրջանում գտնվելու հանգամանքը՝ կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է դի-
տարկել ՌԴ օրենսդիր մարմնի առանձնահատկությունները:  

Ռուսաստանում առաջին ներկայացուցչական մարմինը, ի տարբերու-
թյուն շատ եվրոպական երկրների, ստեղծվել է միայն 1906 թ. Նիկոլայ II-ի 
կողմից և կոչվել Պետական դումա: Եթե սկզբում Պետական դումայի ներկա-
յացուցիչների կեսը նշանակվում էր կայսրի, իսկ մյուս կեսը՝ ազնվականների, 
գիտությունների ակադեմիայի ներկայացուցիչների, համալսարանների պրո-
ֆեսորների և խոշոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կողմից, 
ապա արդեն Փետրվարյան և Հոկտեմբերյան հեղափոխություններից հետո 
ընտրությունները կրում էին համազգային, հավասար և ուղղակի բնույթ: 
Խորհրդարանի անդամների թիվը տատանվել է 480-ից 525-ի սահմաննե-
րում, այսինքն՝ մեկ պատգամավորին ընկնող բնակչությունը 300 հազ.-ից 350 
հազ. է եղել: Այժմ այդ նույն ցուցանիշը 323 հազար է, ինչից կարելի է ենթա-
դրել, որ Ռուսաստանի Դաշնությանը հաջողվել է գտնել իր խորհրդարանի 
անդամների օպտիմալ քանակը: ԽՍՀՄ տարիներին Ռուսաստանը չէր դի-
տարկվում որպես ինքնիշխան պետություն, հետևաբար` ներկայացուցչական 
մարմնի մասին խոսք չէր կարող լինել: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, արդեն 1993 
թ. սահմանադրությամբ սահմանվեցին խորհրդարանի կառուցվածքը, ներ-
կայացուցիչների ընտրության կարգն ու գործունեության ուղղությունները1: 
ՌԴ խորհրդարանը՝ Դաշնային ժողովը, կազմված է ստորին պալատից՝ Պե-
տական դումայից և վերին պալատից՝ Դաշնային խորհրդից: Կարծում ենք` 
Հայաստանի դեպքում օգտակար և կիրառելի կարող է լինել ստորին պալա-
տի փորձը, քանի որ մեր երկիրն ունի համազգային ընտրություններով ձևա-
վորված միապալատ խորհրդարան: Պետական դուման կազմված է 450 ան-
դամից, որից 225-ն ընտրվում է միամանդատ ընտրական շրջաններից. մեկ 
շրջան՝ մեկ պատգամավոր: ՌԴ տարածքը բաժանվում է 225 շրջանի, և ընտ-
րությունների արդյունքում 83 դաշնային սուբյեկտներից յուրաքանչյուրն 
ունենում է առնվազն մեկ ներկայացուցիչ խորհրդարանում: Մյուս 225 ան-
դամն ընտրվում է համամասնական ընտրակարգով: Պետական դումայի 
գործունեության ժամկետը 5 տարի է: Ինչպես և ԱԺ-ում, Պետական դումա-
յում նույնպես գործում են հանձնաժողովներ, որոնց թիվը 6 է: Ընդ որում, 
հանձնաժողովներում անդամները ներկայացված են խմբակցությունների 

նույն համամասնությամբ, և յուրաքանչյուր հանձնաժողով կարող է ունենալ 
                                                 
1 Խալափյան Բ., Հանրային կառավարման միջազգային փորձը, Եր., 2012, էջ 154: 
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12-ից 35 անդամ1: Պետական դումայում գործում են նաև կոմիտեներ, որոնց 
գործունեության ժամկետը չի կարող գերազանցել տվյալ գումարման Պետա-
կան դումայի գործունեության ժամկետը:  

Նպատակահարմար է քննարկել նաև Ֆրանսիայի փորձը, քանի որ 
Հայաստանի պետական կառավարման մոդելի հիմքում հենց այդ երկրի կա-
ռավարման համակարգն է: 

Ֆրանսիայի պետական կարգը բնութագրվում է որպես նախագահա-
կան-խորհրդարանական հանրապետություն, և չնայած նախագահը բավա-
կան մեծ լիազորություններ ունի, խորհրդարանի դերն ավելի է կարևորո-
վում: Այստեղ ներկայացուցչական մարմինը, ինչպես և Ռուսաստանում, երկ-
պալատ է: Քննարկենք միայն ստորին պալատը՝ Ազգային ժողովը, որտեղ 
577 պատգամավոր ընտրվում է մեծամասնական ընտրակարգով՝ երկու փու-
լով, 5 տարի ժամկետով: Օրենքն ընդունելիս ենթադրվում էր, որ յուրաքան-
չյուր ընտրատարածքում պետք է բնակվի 100 հազ. մարդ, այնուամենայնիվ, 
40 տարիների ընթացքում, բնակչության քանակի փոփոխություններին զուգ-
ընթաց, ընտրատարածքների փոփոխություններ չեն կատարվել, ինչն էլ 
հանգեցրել է այդ պայմանի խախտմանը: Այժմ Ազգային Ժողովի ամեն մի 
անդամին բաժին ընկնող բնակչությունը 132 հազ. է: Ըստ Ֆրանսիայի Ազգա-
յին Ժողովի կանոնակարգի՝ ընտրական տարածքներն ու խորհրդարանա-
կան տեղերը պետք է լինեն ժողովրդագրական հիմքով՝ ապահովելու ընտ-
րական իրավունքի հավասարությունը: Ընդ որում, խորհրդարանի անդամ-
ներ կարող են ընտրվել նաև ազգությամբ ֆրանսիացի այն անձինք, ովքեր 
ապրում են արտասահմանում: Այս սկզբունքի ներդրումը 2010 թվականին 
չուղեկցվեց պատգամավորական տեղերի ավելացմամբ, այսինքն՝ Ֆրան-
սիայում բնակվող ֆրանսիացիների ներկայացուցիչների քանակը 577-ից 
կրճատվեց մինչև 566: Աղյուսակ 1.1.1-ում արտասահմանում բնակվող, ֆրան-
սիացիների շահերը ներկայացնող խորհրդարանի անդամներից յուրաքան-
չյուրին բաժին ընկնող բնակչության քանակն է: 

Աղյուսակի տվյալներից կարելի է հասկանալ, որ ընտրական տարածք-
ները բաշխված են գրեթե հավասարապես, և յուրաքանչյուր պատգամավո-
րին ընկնող բնակչության թիվը միջինում 130 հազ. է:  

Արտասահմանում ընտրական տարածքներ ունենալու այս մոդելը կի-
րառում են մի շարք երկրներ, այդ թվում` Ալժիրը, Իտալիան, Խորվաթիան, 
Էկվադորը և այլն: Նման փորձ կարող է կիրառվել նաև Հայաստանում, քա-
նի որ հայկական Սփյուռքը թվով գերազանցում է ՀՀ բնակչությունը:  

                                                 
1  Регламент Государственной Думы, глава 4: Комитеты и комиссии Государственной Думы,  

с. 19–31. 
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Աղյուսակ 1.1.1 
Ֆրանսիայի` արտերկրում գտնվող ընտրական տարածքներն ու  

մեկ պատգամավորին բաժին ընկնող բնակչության քանակը1 
 

Ընտրական տարածքի մեջ մտնող տարածաշրջանը Բնակչության քանակը 
Կանադա և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 186462 
Կենտրոնական և Հարավային Ամերիկա 92633 
Հյուսիսային Եվրոպա 140731 
Բենելյուքս 150965 
Անդորա, Մոնակո, Պորտուգալիա, Իսպանիա 116196 
Շվեյցարիա, Լիխտենշտեյն 145108 
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպա 138239 
Հարավային Եվրոպա, Իսրայել, Թուրքիա 144505 
Միջին Արևելք, Աֆրիկա 140310 
Հյուսիսարևմտյան Աֆրիկա 133936 
Բելառուս, Ուկրաինա, Մոլդովա,  
Ռուսաստան և Ասիայի երկրների մեծ մասը 114826 

 
Առաջին փուլում ընտրվելու համար թեկնածուի օգտին պետք է քվեարկի 

ընտրողների կեսից ավելին: Եթե այս ձևով որևէ թեկնածու չի ընտրվում, իրա-
կանացվում է երկրորդ փուլը, որին մասնակցում են միայն այն թեկնածունե-
րը, ովքեր առաջին փուլում ստացել են ձայների առնվազն 12,5 տոկոսը2:  

Ազգային ժողովն ունի ասամբլեայի բյուրոներ, խորհրդարանական 
խմբեր և հանձնաժողովներ: Վերջիններս կարող են լինել մշտական և ժա-
մանակավոր, ընդ որում, մշտականները 6-ն են, և ամեն մի պատգամավոր 
պարտավոր է ներգրավված լինել դրանցից որևէ մեկում: 

Ինչպես Ռուսաստանը, այնպես էլ Գերմանիան բավարարում է Տուլու-
զի և Փարիզի տնտեսագիտական դպրոցի պրոֆեսորների մշակած մոդելի 
պահանջները՝ համարվելով խորհրդարանի անդամների օպտիմալ քանակ 
ունեցող երկրներ: Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության խորհրդարա-
նի ստորին պալատը Բունդեստագն է, որը հիմնադրվել է դեռևս 1949 թվա-
կանին: 18-րդ գումարման Բունդեստագն ունի 631 անդամ, ինչը ենթադրում է 
որ յուրաքանչյուր պատգամավորի միջինում 127 հազար բնակչություն է բա-
ժին ընկնում: Ընդ որում, պատգամավորների կեսն ընտրվում է մեծամասնա-
կան ընտրակարգով՝ մեկ ընտրատարածքից մեկ պատգամավոր սկզբուն-
քով, իսկ մյուս կեսը՝ համամասնական: Ընտրությունների ժամանակ յուրա-
քանչյուր ընտրող ունի երկու ձայն. մեկը՝ ընտրատարածքի պատգամավորի, 
մյուսը՝ կուսակցության ընտրության համար: Քանի որ Բունդեստագում տեղ 
                                                 
1 Décret n° 2011-367 du 4 avril 2011 authentifiant la population des Français établis hors de France au 

1er janvier, 2011. 
2  The National Assembly in French Institutions, Service des affairs internationales et de defense, 2013, 

p. 89. 
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են ստանում միայն այն կուսակցությունները, որոնք հավաքել են իրենց 
տրված ձայների 5 տոկոսը կամ հաղթող են ճանաչվել ոչ պակաս, քան 3 
միամանդատ շրջաններում, փոքր կուսակցությունները վերացել են, և այժմ 
այնտեղ առկա է 5 կուսակցություն:  

Հետաքրքրական է այն փաստը, որ թեև Բունդեստագն ունի ընտրված 
նախագահ, տեղակալներ՝ ըստ խմբակցությունների, մի քանի քարտուղար-
ներ, նրանք, որպես կոլեգիալ մարմին, որևէ գործառույթ չեն կատարում: Գոր-
ծում է հատուկ Ավագների խորհուրդ, որը կազմված է Բունդեստագի նախա-
գահից, փոխնախագահից և 23 անդամից, ովքեր նշանակվում են խմբակցու-
թյունների համամասնությամբ: Ընդ որում, պարտադիր չէ, որ Ավագների 
խորհրդում ներառված լինեն տարեց պատգամավորներ. սովորաբար, կա-
րևորվում է քաղաքական փորձի առկայությունը1:  

Բունդեստագի առաջին գումարման պարտադիր հանձնաժողովների 
քանակը 40 էր, որը, սակայն, ժամանակի ընթացքում կրճատվեց, և 18-րդ գու-
մարմանը հասավ 3-ի: Այժմ խորհրդարանում գործում է 23 հանձնաժողով, 
որից յուրաքանչյուրն ունի ուսումնասիրությունների իր ոլորտը: Հանձնաժո-
ղովի նախագահներն ընտրվում են հենց պատգամավորական խմբերի կող-
մից, և եթե նրանք համաձայնության չեն գալիս, կիրառվում է մաթեմատիկա-
կան բանաձև, որի նպատակը պատգամավորական խմբերի համեմատա-
բար ուժեղ կողմերի հաշվարկումն է: Հաշվարկների արդյունքում որոշվում է 
պատգամավորական խմբերի՝ իրենց նախընտրությունների բարձրաձայն-
ման հերթականությունը2: 

Քննարկենք նաև Մեծ Բրիտանիայի (ՄԲ) փորձը, որի խորհրդարանը 
հնագույնն է աշխարհում: Այն գործում է դեռևս 13-րդ դարից և համարվում 
խորհրդարանների Մեծ մայր: Բրիտանական խորհրդարանը մի եռամիու-
թյուն է, որի մեջ ընդգրկվում են Միապետը, Լորդերի պալատը և Համայնք-
ների պալատը3: Ի տարբերություն Լորդերի պալատի, որտեղ անդամակցու-
թյունը կապված է ազնվականի կոչման շնորհման հետ, Համայնքների պա-
լատը ձևավորվում է ընտրությունների միջոցով: Այն բաղկացած է 650 ան-
դամից` ընտրված մեծամասնական ընտրակարգով: ՄԲ տարածքը բաժան-
վում է 650 ընտրատարածքի՝ 533-ը` Անգլիայում, 59-ը՝ Շոտլանդիայում, 40-ը` 
Ուելսում, 18-ը` Հյուսիսային Իռլանդիայում: Ընդ որում, ընտրատարածքների 
բաժանելիս հաշվի չի առնվել բնակչության քանակը, և դա տատանվում է 20 
հազարից 100 հազարի շրջանակներում: Ի տարբերություն Ֆրանսիայի, Բրի-
տանիայում ընտրություններն ընթանում են մեկ փուլով, և հաղթում է այն 
թեկնածուն, ով ստացել է ձայների հարաբերական մեծամասնությունը:  

                                                 
1 http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/elders 
2 http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/committees/function/245820 
3 Խալափյան Բ., Հանրային կառավարման միջազգային փորձը, Եր., 2012, էջ 123: 
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ՄԲ խորհրդարանում գործում են մի շարք հանձնաժողովներ, որոնք 
բաղկացած են 10-ից 50 պատգամավորից և լորդերից: Համայնքների պալա-
տում գործում են երեք հիմնական` Շոտլանդիայի, Ուելսի և Հյուսիսային Իռ-
լանդիայի հանձնաժողովները, որոնք տարանջատվում են տարածքային 
հատկանիշով:  

Նույնիսկ աշխարհի հնագույն խորհրդարանն ունի իր թերությունները, 
և ինչպես նշում է բրիտանացի քաղաքագետ, նախկին պահպանողական 
պատգամավոր Ք. Բեյքերը «The telegraph» թերթում, անհրաժեշտ է ոչ միայն 
կրճատել Համայնքների պալատի անդամների թիվը, այլև հավասարեցնել 
ընտրատարածքների բնակչության քանակը: Բեյքերը կարծում է, որ ամեն մի 
պատգամավորին պետք է բաժին ընկնի 76 հազ. բնակչություն, ներկայիս 63 
հազ. փոխարեն (եթե հաշվարկներում ներառում ենք ինչպես ստորին, այն-
պես էլ վերին պալատները)1:  

Ընտրատարածքներում բնակչության թվի անհավասարության խնդրի 
արդյունավետ լուծման մոդել ներդրված է Դանիայի խորհրդարանում: Դա-
նիական միապալատ խորհրդարանը՝ Ֆոլկետինգը, ունի 179 անդամ, որից 
175-ը ներկայացնում է Դանիայի հարավային հատվածը, չորսը` Գրենլանդի-
ան և Ֆարոյի կղզիները: Խորհրդարանի անդամների թիվը որոշելիս հաշվի 
են առնվում բնակչության թիվը, ընտրողների քանակը և բնակչության խտու-
թյունը: Տեղերի բաշխումն իրականացվում է երկու մակարդակում. առաջինը 
բազմամանդատ ընտրատարածքներն են, իսկ երկրորդն ազգային մակար-
դակը: Ընտրական գործընթացները կազմակերպելու համար Դանիան բա-
ժանվում է երեք ընտրական տարածաշրջանների, որոնցից յուրաքանչյուրը, 
իր հերթին` տասը բազմամանդատ ընտրական տարածքների, դրանք 
առանձնացված են ըստ 92 առաջադրման շրջանների, որոնք տեղերի վերջ-
նական բաշխման հետ կապ չունեն. այս շրջանների բաժանման հիմնական 
նպատակը թեկնածուների առաջադրումն ու ընտրությունն է2: 

175 խորհրդարանական տեղերից 135-ը ընտրական տարածքներինն 
են, որոնք համամասնորեն բաշխվում են՝ ելնելով ընտրական տարածքների 
և ընտրության իրավունք ունեցող բնակչության թվից, ընտրական տարածքի 
մակերեսի քսանապատիկից: Վերջին ցուցանիշի միջոցով հաշվարկվում է 
բնակչության խտությունը: Ի տարբերություն այլ երկրների, որտեղ խորհրդա-
րանում կուսակցությունների տեղեր ստանալու պայմանը որոշակի տոկոսով 
ձայներ ստանալն է, Դանիայի խորհրդարանը «մուտքի» երեք պայման ունի՝  

1. տեղերի ստացում՝ տասը ընտրական տարածքներից որևէ մեկում 
ուղղակիորեն հաղթելու միջոցով, կամ 

                                                 
1 Keneth Baker, Do we really need 646 members of parliament, The telegraph, 2009. 
2  The Parliamentary Electoral System in Denmark. Guide to the Danish electoral system, Folfetinget, 

2011, p. 5. 
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2. երեք տարածաշրջանից երկուսում ձայների ապահովում, որոնք հա-
մապատասխան կլինեն հետևյալ հարաբերությանը՝ տարածաշրջա-
նային ձայներ/խորհրդարանական տեղեր, կամ 

3. ընդհանուր ձայների 2 տոկոսի ապահովում1: 
Դանիական խորհրդարանի մոդելը, սովորաբար, համարում են սկան-

դինավյան մոդել, ինչը, սակայն, չի նշանակում, որ բոլոր սկանդինավյան 
երկրները միևնույն մոդելն են կիրառում: Յուրաքանչյուր երկիր, ելնելով իր 
առանձնահատկություններից, մշակում է իրեն հարմարեցված խորհրդարա-
նի կառուցվածք և ընտրական գործընթացներ:  

Հայաստանի համար կիրառելի կարող է լինել նաև Ճապոնիայի փոր-
ձը, որը հայտնի է իր մասնագիտացված խարհրդարանով: Այստեղ օրենքով 
սահմանվում է` բոլոր պատգամավորները ընտրվելուց անմիջապես հետո 
պարտավոր են խորացնել իրենց մասնագիտական գիտելիքները իրավագի-
տությունից: Բացի դրանից, պատգամավորի օգնականներին առաջադրվում 
են մասնագիտական պահանջներ: Պատգամավորի ելույթը նախապատ-
րաստվում է՝ հաշվի առնելով դիմախաղի, ձայնի, շարժուձևի և անհատական 
այլ առանձնահատկությունները: 

Ճապոնիայի խորհրդարանը, ինչպես վերը քննարկված երկրներինը, 
երկպալատ է, որի ստորին պալատը կոչվում է «Ներկայացուցիչների պա-
լատ»: Դա ունի 300 անդամ` ընտրված միամանդատ շրջաններով մեծամաս-
նական ընտրակարգով և 180 անդամ` ընտրված 11 խոշոր տարածաշրջանա-
յին համամասնական ընտրկարգով, չորս տարի ժամկետով: Այս դեպքում 
խորհրդարանի մեկ անդամին բաժին է ընկնում 265 հազ. բնակչություն: 
Ընտրողն ունի երկու ձայն՝ համամասնական և մեծամասնական ընտրակար-
գերով ընտրվող թեկնածուների համար: Անբարեխիղճ թեկնածուներից և 
ինքնաառաջադրումներից խուսափելու համար գործում է գրավադրման հա-
մակարգ, ըստ որի` յուրաքանչյուր թեկնածու մուծում է 3 մլն իեն, իսկ չընտրվե-
լու դեպքում այդ գումարը փոխանցվում է պետական բյուջե: Հարկ է նշել, որ 
այսպիսի համակարգ գործում է նաև Հայաստանում` նախագահական ընտ-
րությունների ժամանակ2: Ներկայացուցիչների պալատում գործում են 18 
մշտական հանձնաժողովներ, որոնց գործունեությունը սերտորեն կապված է 
տվյալ ոլորտի նախարարությունների գործունեության հետ: Ընդ որում, յու-
րաքանչյուր պատգամավոր պարտավոր է լինել մեկ-երկու հանձնաժողովի 
անդամ:  

Միապալատ խորհրդարան ունեցող երկրներից է Լատվիան: Լատ-
վիական Սեյմը բաղկացած է 100 անդամից` ընտրված համամասնական 
ընտրակարգով: Վերջիններս ներկայացնում են հինգ ընտրատարածք՝ ըստ 

                                                 
1  The Parliamentary Electoral System in Denmark. Guide to the Danish electoral system, Folfetinget, 

2011, p. 16. 
2  Еремин В.Н., Политическая система современного японского общества, 1999, с. 374. 
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ընտրության ժամանակ ստացած ձայների համամասնության: Խորհրդարա-
նի յուրաքանչյուր անդամին ընկնող բաժին բնակչության թիվը մոտ 15 հա-
զար է1: Լատվիայի խորհրադրանը ևս ունի հանձնաժողովներ, որոնցից 15-ը` 
մշտական:  

Լիտվական խորհրդարանը նույնպես միապալատ է՝ բաղկացած 141 
անդամից, սակայն այստեղ բոլոր անդամները համամասնական ընտրա-
կարգով են ընտրվում: Լատվիական Սեյմի անդամներից 71-ը ընտրվում է մե-
ծամասնական ընտրակարգով (ընտրական տարածաշրջաններից), իսկ մյուս 
70-ը` համամասնականով: Ընդ որում, յուրաքանչյուր կուսակցություն պետք է 
ստանա բոլոր ձայների առնվազն 5 տոկոսը` խորհրդարանում տեղեր զբա-
ղեցնելու համար:  

Անդրադառնալով Հունաստանի խորհրդարանին` նշենք, որ այն նույն-
պես ունի որոշակի առանձնահատկություններ, մասնավորապես` սահմանա-
դրությամբ խորհրդարանի անդամների հստակ թիվ չի սահմանվում: Նրանք 
պետք է լինեն ոչ պակաս, քան 200-ը և ոչ ավելի, քան 300-ը2: Կարծում ենք` 
այս մոտեցումը հնարավորություն է տալիս ավելի ճկուն գործելու և յուրա-
քանչյուր գումարումից հետո, հաշվի առնելով պետության տնտեսական, քա-
ղաքական, սոցիալական առանձնահատկությունները, բնակչության քանա-
կի և կազմի փոփոխությունները, սահմանելու առավել արդյունավետ թիվ:  

Հետաքրքրական է, որ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ 
ընտրական տարածքներից ընտրվում է ընդամենը 250 պատգամավոր, իսկ 

մնացյալ 50 տեղը, որպես «մրցանակ», տրվում է հաղթող կուսակցությանը:  
Նույնքան ուսանելի է Սինգապուրի՝ օրենսդրական մարմին ձևավորե-

լու փորձը: Խորհրդարանը բաղկացած է 87 ընտրովի պատգամավորներից, 
իսկ ևս 12-ը նշանակվում են ընդդիմադիր կուսակցությունների և որևէ կու-
սակցության չպատկանող մտավորականների ներկայությունն ապահովելու 
նպատակով: 

Ընտրությունների ժամանակ Սինգապուրը բաժանվում է 27 ընտրական 
տարածքների, որոնցից 15-ում թեկնածուների առաջադրման հատուկ պա-
հանջներ են գործում: Նշված ընտրական տարածքներում կարող են առա-
ջադրվել միայն կուսակցություններ կամ խմբեր, որոնց կազմի մեջ պետք է 
լինի ազգային փոքրամասնություն ներկայացնող առնվազն մեկ թեկնածու3:  

Սինգապուրի խորհրդարանում գործող հանձնաժողովներում անդամ-
ների թիվը չի գերազանցում յոթը: 

Պատգամավորների օպտիմալ թվի որոշման համար դիտարկենք վերը 
նշված երկրների խորհրդարանների անդամների և բնակչության քանակի 
հարաբերակցությունը (աղյուսակ 1.1.2): 

 

                                                 
1 http://www.saeima.lv/en/about-saeima/work-of-the-saeima/members-of-parliament/ 
2 The Constitution of Greece, article 51, par.1. 
3 http://www.parliament.gov.sg/members-parliament 
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Աղյուսակ 1.1.2 
Խորհրդարանի անդամների և  

բնակչության քանակի հարաբերակցությունը 
 

Երկիր Բնակչություն 
(հազ. մարդ)1 

Խորհրդարանի 
անդամներ2 

Խորհրդարանի 
գործունեության 

ժամկետները 

Մեկ անդամին 
բաժին ընկնող 
բնակչություն 

Ռուսաստանի 
Դաշնություն 145.500 450 5 տարի  323333 

Ճապոնիա 127.339 480 4 տարի 265289 
Գերմանիա 80.622 631 4 տարի 127768 
Ֆրանսիա 66.028 577 5 տարի 114433 
Մեծ 
Բրիտանիա 64.097 650 5 տարի 98610 

Սինգապուր 5.399 99 5 տարի 54535 
Հունաստան 11.032 300 4 տարի  36773 
Դանիա 5.614 179 4 տարի 31363 
Լիտվա 2.956 141 4 տարի  20964 
Լատվիա 2.013 100 4 տարի 20130 

 
Դիտարկելով աշխարհի ամենախիտ բնակեցված 22 երկրի փորձը 

նշված բնագավառներում՝ «The Economist»-ը հանգում է այն եզրակացության, 
որ Բրիտանիայի խորհրդարանն ունի ամենաշատ պատգամավորները՝ 
բնակչության մեկ շնչի հաշվով, կամ այլ կերպ ասած՝ մեկ պատգամավորին 
բաժին ընկնող ամենաքիչ բնակչությունը3: Ընդ որում, ամենախիտ բնակեց-
ված երկրներում մեկ պատգամավորին բաժին ընկնող բնակչության քանա-
կը տատանվում է միջինում 100–600 հազ. սահմաններում, ինչը չի կարելի 
պնդել մինչև 15 մլն բնակչություն ունեցող երկրների համար: Մինչև 15 մլն 
բնակչությամբ երկրների խորհրդարանների անդամների թվի վերլուծությու-
նը ցույց է տալիս, որ մեկ պատգամավորին բաժին ընկնող բնակչության թի-
վը, սովորաբար, չի գերազանցում նույնիսկ 100 հազարը` միջինում կազմելով 
30-40 հազար: Տարբերությունն ավելի պատկերավոր է ներկայացված գծ. 
1.1.1-ում: 

Հայաստանի համար կիրառելով միևնույն օրինաչափությունը՝ կտես-
նենք, որ ԱԺ պատգամավորների օպտիմալ թիվը տատանվում է 72-95 սահ-
մաններում:  

Հիմնվելով ԱԺ գործունեության ներկայիս վերլուծության վրա, կար-
ծում ենք` ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացուցիչների արդյունավետ քանակը որոշելու 
համար անհաժեշտ է դիտարկել ոչ միայն մեկ պատգամավորին բաժին ընկ-
նող բնակչության թիվը, որով և պայմանավորվում է նրա աշխատանքի ար-
դյունքը, այլև մշտական հանձնաժողովների գործունեությունը: 
                                                 
1 World Development Indicators database, World Bank, 1 July 2014. 
2  Երկպալատ խորհրդարան ունեցող երկրների համար դիտարկվում է միայն ստորին պալատը: 
3 http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/04/representatives_parliament 
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Գծապատկեր 1.1.1 

  Խորհրդարանի անդամների և բնակչության 
հարաբերակցությունն ըստ երկրների բնակչության թվի 

 
Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովների գործունեության արդյունավե-

տությանը, ապա դա ենթադրում է թե՛ խորհրդարանի բոլոր խմբակցություն-
ների հնարավորինս ներգրավում, թե՛, կառավարչական տեսանկյունից, 
խմբում առկա անդամների օպտիմալ քանակի ընտրություն: Փենսիլվանիայի 
համալսարանի կողմից կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տա-
լիս, որ հանձնաժողովների գործունեությունն առավել արդյունավետ է, երբ 
անդամների քանակը 5-6 է1: Ավելի մեծ թվով անդամները, սովորաբար, սահ-
մանափակում են խմբի բոլոր անդամների լիարժեք մասնակցությունը հար-
ցերի քննարկմանը:  

Կարծում ենք` հարկ է հաշվի առնել նաև տվյալ ժամանակաշրջանում 
բնակչության քաղաքական նախընտրությունները, ակտիվ կուսակցություն-
ների քանակը՝ տեղերի առավել արդյունավետ տեղաբաշխման համակար-
գեր մշակելու նպատակով: Հիմք ընդունելով վերը նշված հիմնադրույթները՝ 
կարելի է հաշվարկել արդյունավետ գործելու համար ՀՀ ԱԺ պատգամավոր-
ների անհրաժեշտ թիվը: 

Այսպիսով՝ ուսումնասիրելով օրենսդիր մարմնի գործունեության միջ-
ազգային փորձը, գալիս ենք այն եզրակացության, որ չկան երկու նույնական 
մոդելներ: Յուրաքանչյուր երկիր, փորձելով ձևավորել առավել արդյունավետ 
խորհրդարան, պետք է համատեղի միջազգային փորձի կիրառությունն ազ-
գային առանձնահատկությունների, արժեքների, պատմական անցյալի հետ: 

 

                                                 
1 http://www.cuttingedgepr.com/articles/ideal-number-people-in-team.asp 
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1.2 
Oրենսդիր իշխանությանն ուղղված 
սահմանադրական բարեփոխումների 
արդյունավետության գնահատումը 
 

Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, 
սոցիալական, իրավական պետություն է1: Իշխանությունների տարանջատ-
ման սկզբունքը ժողովրդավարական պետության մեջ պետական իշխանու-
թյան բանական կազմակերպումն է, որի առկայության պարագայում իրակա-
նացվում են պետության բարձրագույն մարմինների փոխադարձ վերահսկո-
ղությունը և փոխգործակցությունը` հակակշիռների և զսպումների համա-
կարգի միջոցով: Այս սկզբունքի էությունն այն է, որ միասնական պետական 
իշխանությունը բաժանվում է երեք հարաբերականորեն անկախ ճյուղերի` 
օրենսդիր, գործադիր և դատական: Սրան էլ համապատասխան, ստեղծվում 
են պետության բարձրագույն մարմինները: 

Իշխանությունների տարանջատման սկզբունքն ամրագրված է բազ-
մաթիվ երկրների սահմանադրություններում: Հայաստանի Հանրապետու-
թյան Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի համաձայն` պետական իշխանու-
թյունն իրականացվում է օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանություն-
ների տարանջատման սկզբունքի հիման վրա: Սակայն 1995 թ. ընդունված 
ՀՀ Սահմանադրությամբ հետևողականորեն իրացված չէր իշխանություննե-
րի տարանջատման սկզբունքը, թերի էր ապահովված իրար հակակշիռ և 
հավասարակշռված օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների 
գոյությունը։ Հետևապես` անհրաժեշտ էր հստակեցնել իշխանության տար-
բեր ինստիտուտների գործառնական լիազորությունները, ամրապնդել հա-
կակշիռների ու զսպումների համակարգը, հավասարակշռել Նախագահ - 
Ազգային ժողով - Կառավարություն - դատական իշխանություն փոխհարա-
բերությունները: Ժողովրդավարական երկրներում իշխանության այս թևերի 
հավասարակշռման առնչությամբ սահմանադրական բարեփոխումները 
նպատակ են հետապնդում ստեղծելու այնպիսի սահմանադրական մեխա-
նիզմներ, որոնք գործադիր իշխանությանն օրենսդիր վերահսկողության 
ներքո աշխատելու բացառիկ հնարավորություն են տալիս: 

Վերոնշյալ խնդիրների լուծման անհրաժեշտությունից ելնելով` 2005 թ. 
նոյեմբերի 27-ին ՀՀ-ում անցկացվեց սահմանադրական հանրաքվե, որի ժա-
մանակ ժողովուրդը կողմ քվեարկեց սահմանադրության բարեփոխված տար-
բերակին: ՀՀ սահմանադրության 62-րդ հոդվածի համաձայն` Հայաստանի 
Հանրապետությունում օրենսդիր իշխանությունն իրականացնում է Ազգային 

                                                 
1 Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն (փոփոխություններով)` ընդ. 2005 թ. նո-

յեմբերի 27-ի հանրաքվեով, հոդ. 1: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
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ժողովը: Ազգային ժողովի լիազորությունները սահմանվում են սահմանա-
դրությամբ, իսկ գործող մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը 
սահմանվում են սահմանադրությամբ և Ազգային ժողովի կանոնակարգով: 

Անկախացման նախաշեմին Հայաստանի առաջին գումարման Գերա-
գույն խորհուրդը 1990 թ. կազմավորվեց բացառապես մեծամասնական ընտ-
րակարգով (260 պատգամավոր), երկու փուլով: Այդ ժամանակ Հայաստանը 
դեռևս խորհրդային հանրապետություն էր: ՀՀ առաջին գումարման Գերա-
գույն խորհրդի առաջին նստաշրջանում` օգոստոսի 23-ին, ընդունվեց «Հա-
յաստանի անկախության մասին» հռչակագիրը, որով ազդարարվեց անկախ 
պետականության հաստատման սկիզբը, իսկ օգոստոսի 24-ին, ըստ նույն 
հռչակագրի, որոշվեց Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապե-
տությունը վերանվանել Հայաստանի Հանրապետություն, իսկ գործող տասն-
երկուերորդ գումարման Գերագույն խորհուրդը համարել Հայաստանի Հան-
րապետության առաջին գումարման Գերագույն խորհուրդ: 

1991 թ. մարտի 1-ին Գերագույն խորհուրդն ընդունեց «ՀՀ տարածքում 
ԽՍՀՄ-ի կազմից դուրս գալու վերաբերյալ հանրաքվե անցկացնելու մասին» 
որոշումը, իսկ նույն թվականի սեպտեմբերի 23-ին, հիմք ընդունելով ԽՍՀՄ 
կազմից դուրս գալու մասին 1991 թ. սեպտեմբերի 21-ին անցկացված հանրա-
քվեի արդյունքները, Հայաստանի Հանրապետությունը հռչակեց անկախ պե-
տություն: 

1995 թ. մարտի 27-ին ՀՀ Գերագույն խորհուրդն ընդունեց ՀՀ սահմա-
նադրական օրենքը, որով Գերագույն խորհուրդը վերանվանվեց Հայաստա-
նի Հանրապետության Ազգային ժողով: 

ՀՀ առաջին գումարման Ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի 
ունեցան 1995 թ. հուլիսի 5-ին: Պատգամավորների թիվը  260-ից իջեցվեց 190-ի. 
150-ը ընտրվեց մեծամասնական, իսկ 40-ը` համամասնական ընտրակար-
գով: Համամասնական ընտրակարգով խորհրդարան մտնելու` օրենքով 
սահմանված 5 տոկոսի սահմանագիծը հաղթահարեց 5 կուսակցություն: 

1995թ. հուլիսի 5-ին ընդունվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությունը, որի 63-րդ հոդվածով ամրագրվեց. «Ազգային ժողովը 
կազմված է հարյուր երեսունմեկ պատգամավորից: Ազգային ժողովի լիազո-
րություններն ավարտվում են նրա ընտրությանը հաջորդող չորրորդ տարվա 
հունիսին՝ նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման օրը, 
երբ սկսվում են նորընտիր Ազգային ժողովի լիազորությունները»:  

Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ գումարման Ազգային ժողո-
վի ընտրությունները (ընտրվեց 131 պատգամավոր, 75-ը՝ մեծամասնական և 
56-ը՝ համամասնական ընտրակարգով. ավելացավ համամասնականի չա-
փաբաժինը) տեղի են ունեցել 1999 թ. մայիսի 30-ին: Ըստ ընտրությունների 
արդյունքների` օրենքով սահմանված հինգ տոկոսի արգելքը հաղթահարել 
են 6 կուսակցություն և դաշինք: Ազգային ժողովի 131 պատգամավորից կու-
սակցական էր 76-ը, անկուսակցական` 55-ը: 
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ՀՀ երրորդ գումարման Ազգային ժողովի ընտրությունները (75-ը՝ հա-
մամասնական և 56-ը՝ մեծամասնական ընտրակարգով) տեղի են ունեցել 
2003 թ. մայիսի 25-ին: Ըստ ընտրությունների արդյունքի` օրենքով սահման-
ված հինգ տոկոսի սահմանագիծը հաղթահարեցին 6 կուսակցություն և դա-
շինք: Ազգային ժողովում ստեղծվեցին պատգամավորական 6 խմբակցու-
թյուն և մեկ պատգամավորական խումբ: Խմբակցություններում և պատգա-
մավորական խմբում ընդգրկված չէր 14 պատգամավոր: 

Արդեն իսկ նշված սահմանադրական փոփոխություններն առնչվում 
էին նաև գլուխ 4-ի` Ազգային ժողով, հոդվածներին: Մասնավորապես, 2005 թ. 
խմբագրմամբ, սահմանադրության 63-րդ հոդվածի համաձայն, Ազգային ժո-
ղովն ընտրվում է հինգ տարի ժամկետով: Նրա լիազորությունների ժամկե-
տը սկսվում է նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նիստի գումարման պա-
հից: Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետն ավարտվում է նորընտիր 
Ազգային ժողովի առաջին նիստի գումարման պահին: 65-րդ հոդվածով էլ 
հստակեցվեց, որ պատգամավորը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ, զբաղեցնել պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմիններում. առևտրային կազմակերպություններում, կատա-
րել այլ վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղ-
ծագործական աշխատանքից: Նշենք, որ նախկինում այս նորմը1 հետևյալ 
կերպ էր ձևակերպված. «Պատգամավորը չի կարող զբաղեցնել պետական 
այլ պաշտոն կամ կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, 
մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից»:  

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածով սահ-
մանվում է, որ, ըստ սահմանադրության 73-րդ հոդվածի, մշտական հանձնա-
ժողովներն ստեղծվում են օրենսդրական ակտերի նախագծերի և այլ հարցե-
րի նախնական քննարկման և դրանց վերաբերյալ Ազգային ժողովին եզրա-
կացություններ տալու նպատակով: Հիշյալ 73-րդ հոդվածում նշված է, որ Ազ-
գային ժողովում կարող է ստեղծվել ոչ ավելի, քան տասներկու մշտական 
հանձնաժողով, այն դեպքում, երբ մինչ սահմանադրական բարեփոխումները 
դրանց թիվը վեց էր: Ընդ որում, թե չորրորդ, թե հինգերորդ գումարման Ազ-
գային ժողովներում ստեղծվել են առավելագույն թվով` տասներկու մշտա-
կան հանձնաժողովներ: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն` ընդ. 1995 թ. հուլիսի 5-ին, հոդ. 65: 
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Աղյուսակ 1.2.1 
5-րդ գումարման ՀՀ Ազգային ժողովի  
մշտական հանձնաժողովների ցանկը 

№ Մշտական հանձնաժողով Գործունեության ոլորտ 
1 Առողջապահության, մայրու-

թյան և մանկության հարցե-
րի մշտական հանձնաժողով 

առողջապահություն, մայրություն և մանկություն 

2 Արտաքին հարաբերություն-
ների մշտական հանձնաժող. 

միջազգային պայմանագրեր, միջազգային 
հարաբերություններ և միջխորհրդարանական կապեր 

3 Գիտության, կրթության, 
մշակույթի, երիտասարդու-
թյան և սպորտի հարցերի 
մշտական հանձնաժողով 

գիտություն, կրթություն, հրատարակչական գործ, 
մշակույթ, սփյուռքի հետ կապեր, մամուլ, ռադիո, 
հեռուստատեսություն, ինտերնետ (համացանց), 
երիտասարդություն, սպորտ 

4 Գյուղատնտեսական և 
բնապահպանական հարցե-
րի մշտական հանձնաժողով 

գյուղատնտեսություն, ջրային պաշարներ, բնության 
պահպանություն 

5 Եվրոպական ինտեգրման 
հարցերի մշտական հանձ-
նաժողով 

Եվրոպական միության և Եվրախորհրդի հետ կապեր, 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և եվրոպական 
օրենսդրության ներդաշնակեցում 

6 Մարդու իրավունքների 
պաշտպանության և 
հանրային հարցերի 
մշտական հանձնաժողով 

մարդու և քաղաքացու իրավունքներ և ազատություններ, 
փաստաբանական և նոտարական ծառայություններ, 
երեխայի իրավունքներ, կուսակցություններ և այլ հա-
սարակական միավորումներ, կրոն, գենդերային հարցեր, 
ազգային փոքրամասնություններ, տեղեկատվություն 

7 Պաշտպանության, ազգային 
անվտանգության և ներքին 
գործերի մշտական 
հանձնաժողով 

պաշտպանություն, անվտանգություն, արտակարգ իրա-
վիճակներ, ոստիկանություն, ռազմարդյունաբերական 
համալիր, ռազմական ուսումնական հաստատություններ, 
զինվորական և ոստիկանական ծառայություններ 

8 Պետական-իրավական 
հարցերի մշտական 
հանձնաժողով 

սահմանադրական փոփոխություններ, ընտրական համա-
կարգ, հանրային ծառայություն, դատարանակազմություն, 
արդարադատություն, դատախազություն, քաղաքացիա-
կան, քրեական, վարչական օրենսդրություն, Ազգային ժո-
ղովի կանոնակարգ 

9 Սոցիալական հարցերի 
մշտական հանձնաժողով 

սոցիալական ապահովություն, հաշմանդամության հիմնա-
հարցեր, աշխատանք, զբաղվածություն, բնակարանային 
պայմաններ, ժողովրդագրություն և հայրենադարձություն 

10 Տարածքային կառավարման 
և տեղական ինքնակառա-
վարման հարցերի մշտական 
հանձնաժողով 

տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավա-
րում, տարածքային զարգացում, համայնքային ծառայու-
թյուն, տեղական հարկեր, տուրքեր և վճարներ 

11 Տնտեսական հարցերի 
մշտական հանձնաժողով 

հարկեր, տուրքեր, վճարներ, արդյունաբերություն, քաղա-
քաշինություն, էներգետիկա, բնական պաշարներ, բացառու-
թյամբ ջրային պաշարների, տրանսպորտ, կապ, հեռահաղոր
դակցություն, արտադրական ենթակառուցվածքի այլ ճյուղեր
զբոսաշրջություն, առևտուր և ծառայություններ, ձեռնարկա-
տիրական գործունեություն, պետական գույքի կառավարում 

12 Ֆինանսավարկային և 
բյուջետային հարցերի 
մշտական հանձնաժողով 

բյուջետային օրենսդրություն, պետական բյուջե, փոխառու-
թյուններ, վարկեր, դրամ, դրամաշրջանառություն, բանկային
համակարգ, ֆինանսական (դրամական, կապիտալի, վար- 
կային, ապահովագրական և արժեթղթերի) շուկաներ 
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Մշտական հանձնաժողովներից յուրաքանչյուրում ընդգրկված անդամ-
ների քանակը պետք է հավասար լինի պատգամավորների ընդհանուր թվի 
շուրջ 1/12-ին, իսկ դրանց կազմը պետք է արտահայտի խմբակցությունների և 
պատգամավորական խմբերի, ինչպես նաև դրանց կազմում չընդգրկված 
պատգամավորների հարաբերակցությունը: Խմբակցությունների և պատգա-
մավորական խմբերի անդամները մշտական հանձնաժողովներում ընդ-
գրկվում են խմբակցության կամ խմբի ներկայացմամբ` սեփական դիմումի 
համաձայն: Խմբերն ու խմբակցություններն իրավունք ունեն յուրաքանչյուր 
հանձնաժողովում ներկայացնելու առնվազն մեկ պատգամավոր: Հանձնա-
ժողովների կազմը հաստատում է ԱԺ նախագահը: 

Ժամանակավոր հանձնաժողովներն ստեղծվում են ըստ անհրաժեշ-
տության` առանձին օրենքների նախագծերի նախնական քննարկման կամ 
որոշակի հարցերի, իրադարձությունների և փաստերի մասին ԱԺ-ին եզրա-
կացություններ կամ տեղեկանքներ ներկայացնելու համար: Ժամանակավոր 
հանձնաժողովի ստեղծման հետ մեկտեղ, սահմանվում են դրա խնդիրները, 
գործունեության ժամկետները: Սահմանված ժամկետում ժամանակավոր 
հանձնաժողովը զեկուցում է իր գործունեության արդյունքների մասին: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր Ազգային ժողովի որոշ 
պատգամավորական խմբակցություններ ունեն ընդամենը 5-6 անդամ և չեն 
կարող ներկայացված լինել 12 հանձնաժողովում, առաջանում են բազմա-
կարծություն ապահովելու, խորհրդարանական բոլոր քաղաքական ուժերի 
տեսակետները բարձրաձայնելու խնդիրներ: Անժխտելի է, որ հանձնաժողով-
ների աշխատանքի արդյունավետությունը պայմանավորված է նաև բազմա-
կարծությամբ և քաղաքական հայեցակարգային տեսակետների տարբերու-
թյամբ: Այս դեպքում, երբ որոշ հանձնաժողովներ բաղկացած են 1-2 խմբակ-
ցությունների անդամներից, նպատակահարմար չէ:  

Ինչ վերաբերում է մշտական գործող հանձնաժողովների թվի ավելաց-
ման հարցին, ապա դա ամենահիմնավոր պատճառներից է աշխատանքի 
արդյունավետության բարձրացումը` մյուս հանձնաժողովների գերծանրա-
բեռնվածությունն իջեցնելու հաշվին: 

Ուսումնասիրելով Ազգային ժողովում 12 մշտական հանձնաժողովների 
գործունեության ոլորտները, ինչպես նաև ներքաղաքական և տնտեսական 
զարգացումները` առաջարկում ենք մի շարք բարեփոխումներ, որոնց հիմ-
քում հանրային կառավարման համակարգի ճյուղային և ֆունկցիոնալ ոլորտ-
ների հարաբերությունների օպտիմալացումն է:  

 
 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ  
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Աղյուսակ 1.2.2 
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների 

գործառույթները 
 

 Հանձնաժողով Գործառույթներ 

1 Առողջապահության, մայրության և մանկության 
հարցերի մշտական հանձնաժողով 

22 

2 Արտաքին հարաբերությունների մշտական 
հանձնաժողով 

14 

3 
Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասար-
դության և սպորտի հարցերի մշտական 
հանձնաժողով 

Կանոնակարգով սահմանված չէ 

4 Գյուղատնտեսական և բնապահպանական 
հարցերի մշտական հանձնաժողով 

22 

5 Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական 
հանձնաժողով 

4 

6 Մարդու իրավունքների պաշտպանության և 
հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողով 

Կանոնակարգով սահմանված չէ 

7 Պաշտպանության, ազգային անվտանգության և 
ներքին գործերի մշտական հանձնաժողով 

Կանոնակարգով սահմանված չէ * 

8 Պետական-իրավական հարցերի մշտական 
հանձնաժողով 

 

9 Սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով Կանոնակարգով սահմանված չէ * 

10 
Տարածքային կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման հարցերի մշտական 
հանձնաժողով 

 

11 Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով 20 

12 Ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի 
մշտական հանձնաժողով 

Կանոնակարգով սահմանված չէ 
 

* Ստեղծված է օրենսդրական ակտերի նախագծերի և այլ հարցերի քննարկման ու եզրակացու-
թյուն տալու նպատակով, հետևաբար` կարող ենք նշել 2 գործառույթ: 

 
 

Առաջին բարեփոխումը վերաբերում է առողջապահության, մայրու-
թյան և մանկության հարցերի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնա-
ժողովների միավորմանը և դրա արդյունքում Առողջապահության և սոցիա-
լական հարցերի մշտական հանձնաժողով ստեղծելուն: Երկու հանձնաժո-
ղովն էլ իրենց բնույթով առնչվում են հասարակության հումանիտար ոլորտին, 
ուստի հետագայում հնարավոր է միավորել նաև գիտության, կրթության, 
մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերով մշտական հանձնաժո-
ղովը ևս` ստեղծելով հումանիտար հարցերով մշտական հանձնաժողով: 

Մյուս փոփոխությունը, որ առաջարկում ենք, կապված է Եվրոպական 
ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի գոյության նպատակահար-
մարությանը: Ի սկզբանե պետք է նկատել, որ ցանկացած միավորի (եվրո-
պական, եվրասիական, մերձավորարևելյան, թե համաշխարհային այլ միա-
վորներ) հետ միասնացումը հարկ է քննարկել` Արտաքին հարաբերություն-
ների մշտական հանձնաժողովի տեսլականից ելնելով:  
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Ընդամենը հանձնա-
ժողովի անդամներ 

Հանրապետական  
(ՀՀԿ) 

Բարգավաճ Հայաս-
տան 

Հայ ազգային  
կոնգրես 

Օրինաց երկիր 

Հայ յեղափոխական 
դաշնակցություն 

Ժառանգություն 

Որևէ խմբակցության  
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Ըստ ճյուղային ուղղվածության` գյուղատնտեսական և բնապահպանա-
կան հարցերի մշտական հանձնաժողովն առաջարկում ենք միավորել առա-
վել ֆունկցիոնալ բնույթ ունեցող տնտեսական հարցերի հանձնաժողովին: 

Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտա-
կան հանձնաժողովի գործունեությունը, կարծում ենք` վերանայման կարիք 
ունի: Ըստ էության, Ազգային ժողովում օրինաստեղծ գործունեությունը հիմ-
նականում ուղղված է մարդուն` իբրև գերագույն արժեքի, նրա իրավունքնե-
րին և դրանց պաշտպանությանը: Հետևաբար` բոլոր գործող հանձնաժողով-
ներն էլ այս կամ այն կերպ առնչվում են մարդու իրավունքներին ու հանրա-
յին հարցերին: Հնարավոր է նաև այս հանձնաժողովի գործունեության որոշ 
ոլորտներ պատվիրակել այլ հանձնաժողովների, մասնավորապես` կրոն, 
գենդերային հարցեր, ազգային փոքրամասնություններ` Առողջապահության 
և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովին, մարդու և քաղաքացու 
իրավունքներ և ազատություններ` Պաշտպանության, ազգային անվտանգու-
թյան և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովին, նոտարական ծառայու-
թյուններ` Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 
հարցերի մշտական հանձնաժողովին:  

Կարծում ենք, որ մյուս` 1) Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտա-
սարդության և սպորտի հարցերի, 2) Պաշտպանության, ազգային անվտան-
գության և ներքին գործերի, 3) Տարածքային կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման հարցերի, 4) Ֆինանսավարկային և բյուջետային հար-
ցերի մշտական հանձնաժողովները պետք է թողնել անփոփոխ: 

Վերադառնալով 2005 թ. իրականացված սահմանադրական փոփո-
խությունների թեմային` նշենք, որ բարեփոխված սահմանադրությունից 
հանվեց 78-րդ հոդվածը, ըստ որի` կառավարության գործունեության ծրա-
գրի օրենսդրական ապահովման նպատակով Ազգային ժողովը կարող էր 
լիազորել կառավարությանը` ընդունելու օրենքի ուժ ունեցող որոշումներ, 
որոնք կգործեին Ազգային ժողովի կողմից սահմանված ժամկետում և չէին 
կարող հակասել օրենքներին: Հատկանշական է, որ Կառավարությունը չի 
օգտվել իր այս իրավունքից, և Ազգային ժողովի համաձայնությամբ չեն ըն-
դունվել օրենքի ուժ ունեցող որոշումներ: Այն, որ Կառավարությունը զրկվեց 
նման սահմանադրական իրավունքից, ճիշտ մոտեցում ենք համարում, քանի 
որ, որպես գործադիր մարմին, նա չպետք է ունենա օրենքին համազոր որո-
շում ընդունելու լիազորություն. այս պարագայում խախտվում է իշխանու-
թյան բաժանման սկզբունքը: 

ՀՀ չորրորդ գումարման Ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի ունե-
ցան 2007 թ. մայիսի 25-ին: Մեծամասնական ընտրակարգով լրացուցիչ ընտ-
րություններ տեղի ունեցան 2007 թ. օգոստոսի 26-ին և 2008 թ. օգոստոսի  
24-ին: Նորից ավելացավ համամասնական ընտրակարգով ընտրված պատ-
գամավորների թիվը` ի հաշիվ մեծամասնականի: 131 պատգամավորից միայն 
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41-ն ընտրվեց մեծամասնական ընտրակարգով, իսկ 90-ը` կուսակցական ցու-
ցակներով: ՀՀ չորրորդ գումարման Ազգային ժողովում ստեղծվեց պատգա-
մավորական 5 խմբակցություն: Դրանցում չընդգրկվեց 11 պատգամավոր: 

 
Աղյուսակ 1.2.4 

Ազգային ժողովի հանձնաժողովների կազմը  
ներկայում և բարեփոխումներից հետո 

 

Հինգերորդ գումարման  
Ազգային ժողովի հանձնաժողովների կազմը № 

Ներկայում Բարեփոխումներից հետո 

1 
Առողջապահության, մայրության և մանկու-
թյան հարցերի մշտական հանձնաժողով 

2 
Սոցիալական հարցերի մշտական 
հանձնաժողով 

Առողջապահության և 
սոցիալական հարցերի մշտական 
հանձնաժողով 

3 
Արտաքին հարաբերությունների մշտական 
հանձնաժողով 

4 
Եվրոպական ինտեգրման հարցերի 
մշտական հանձնաժողով 

Արտաքին հարաբերությունների 
մշտական հանձնաժողով 

5 
Գյուղատնտեսական և բնապահպանական 
հարցերի մշտական հանձնաժողով 

6 
Տնտեսական հարցերի մշտական 
հանձնաժողով 

Տնտեսական հարցերի մշտական 
հանձնաժողով 

7 
Մարդու իրավունքների պաշտպանության և 
հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողով Անհրաժեշտությունը չկա 

8 
Պետական-իրավական հարցերի մշտական 
հանձնաժողով 

Պետական-իրավական հարցերի 
մշտական հանձնաժողով 

9 
Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտա-
սարդության և սպորտի հարցերի մշտական 
հանձնաժողով 

Գիտության, կրթության, մշակույթի, 
երիտասարդության և սպորտի 
հարցերի մշտական հանձնաժողով 

10 
Պաշտպանության, ազգային անվտան-
գության և ներքին գործերի մշտական 
հանձնաժողով 

Պաշտպանության, ազգային 
անվտանգության և ներքին 
գործերի մշտական հանձնաժողով 

11 
Տարածքային կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման հարցերի մշտական 
հանձնաժողով 

Տարածքային կառավարման և տե-
ղական ինքնակառավարման հար-
ցերի մշտական հանձնաժողով 

12 
Ֆինանսավարկային և բյուջետային 
հարցերի մշտական հանձնաժողով 

Ֆինանսավարկային և բյուջետա-
յին հարցերի մշտական հանձնա-
ժողով 

 
 

Հայաստանի Հանրապետության հինգերորդ գումարման Ազգային ժո-
ղովի ընտրությունները (ընտրվել է 131 պատգամավոր, որից 90-ը` համամաս-
նական և 41-ը` մեծամասնական ընտրակարգով) տեղի ունեցան 2012 թ. մա-
յիսի 6-ին: Հայաստանի Հանրապետության հինգերորդ գումարման Ազգային 
ժողովում ստեղծվեց պատգամավորական 6 խմբակցություն: Դրանցում 
չընդգրկվեց 2 պատգամավոր1: 
                                                 
1 http://www.parliament.am/parliament.php?id=parliament&lang=arm 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
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Աղյուսակ 1.2.5-ից նկատում ենք, որ նախորդ տարիների ընթացքում 
տարբեր գումարումների Ազգային ժողովում ներկայացված են եղել 5-6 
պատգամավորական խմբակցություն և դաշինք: Բացի այդ, պարբերաբար 
իջեցվել է մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվող պատգամավորների 
թիվը: Սահմանադրական երկրորդ բարեփոխումներին ընդառաջ քննարկ-
վում է նաև Ազգային ժողովն ամբողջությամբ համամասնական ընտրակար-
գով ձևավորելու մոդելը:  

 

Աղյուսակ 1.2.5 
Պատգամավորների թիվն ըստ համամասնական և 

մեծամասնական ընտրակարգերի 1990 թ. առ այսօր 
 

 

Գ
եր

ա
գո

ւյն
 

խ
որ

հո
ւր

դ 
 

19
90

-1
99

5 
թ

թ
. 

I գ
ու

մա
րմ

ա
ն 

Ա
զգ

ա
յի

ն 
ժո

ղո
վ 

19
95

-1
99

9 
թ

թ
. 

II
 գ

ու
մա

րմ
ա

ն 
Ա

զգ
ա

յի
ն 

ժո
ղո

վ 
19

99
-2

00
3 

թ
թ

. 

II
I գ

ու
մա

րմ
ա

ն 
Ա

զգ
ա

յի
ն 

ժո
ղո

վ 
20

03
-2

00
7 

թ
թ

. 

IV
 գ

ու
մա

րմ
ա

ն 
Ա

զգ
ա

յի
ն 

ժո
ղո

վ 
20

07
-2

01
2 

թ
թ

. 

V
 գ

ու
մա

րմ
ա

ն 
Ա

զգ
ա

յի
ն 

ժո
ղո

վ 
20

12
 թ

. ա
ռ 

ա
յս

օր
 

Պատգամավորների 
թիվը 

260 190 131 131 131 131 

որից`  
համամասնական  

- 40 56 56 90 90 

որից`  
մեծամասնական 

260 150 75 75 41 41 

 
2005 թ. սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում փոփոխու-

թյունների ենթարկվեցին նաև ՀՀ Նախագահ-Ազգային ժողով հարաբերու-
թյունները:  

Ի դեպ, 1995 թ. ՀՀ սահմանադրության ամենախոցելի դրույթներից 
մեկն Ազգային ժողովն արձակելու` Նախագահի վերացական իրավասու-
թյան առկայությունն էր։ Նման նորմը ևս լրջորեն խախտում էր իշխանու-
թյունների տարանջատման հաշվեկշիռը, որի հետևանքով թուլանում են 
օրենսդիր մարմնի գործառնական անկախությունն ու ինքնուրույնությունը։ 
2005 թ. խմբագրմամբ` ՀՀ սահմանադրության մեջ նախատեսվեց, որ հան-
րապետության Նախագահը կարող է արձակել խորհրդարանն այն դեպքում, 
եթե վերջինս երկու ամսվա ընթացքում երկու անգամ անընդմեջ հավանու-
թյուն չի տալիս Կառավարության ծրագրին։ Տրամաբանությունն այն է, որ, 
ինչպես արդեն իսկ նշվել է, պետության գլուխը կարող է վարչապետի պաշ-
տոնում նշանակել միայն այն անձին, որ վայելում է խորհրդարանական մե-
ծամասնության աջակցությունը։ Իսկ եթե խորհրդարանը երկու անգամ ան-
ընդմեջ հավանություն չի տալիս իր կառավարության ծրագրին, ապա Նա-
խագահին մնում է միայն արձակել խորհրդարանը և երկիրը դուրս բերել 
ստեղծված քաղաքական ճգնաժամից։ Միաժամանակ ՀՀ սահմանադրու-
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թյան մեջ նման պահանջով նորմի ամրագրումը կառավարության ծրագրի 
հաստատման հարցում այլընտրանքի հնարավորություն չի թողնում Ազգա-
յին ժողովին: Բացատրենք. գիտակցելով պետության ղեկավարի կողմից ար-
ձակվելու վտանգը` օրենսդիրը ստիպված կլինի հաստատել կառավարու-
թյան ներկայացրած` իր համար անընդունելի ծրագիրը, ինչի հետևանքով 
կձևավորվի Նախագահի «վստահությունը» վայելող կառավարություն։ 

ՀՀ սահմանադրության մեջ նախատեսվեցին այլ դեպքեր ևս, երբ Նա-
խագահը կարող է արձակել խորհրդարանը, մասնավորապես` հերթական 
նստաշրջանի երեք ամսվա ընթացքում կառավարության որոշմամբ անհե-
տաձգելի համարվող օրենքի նախագծի վերաբերյալ որոշում չկայացնելը, 
հերթական նստաշրջանի ընթացքում երեք ամսից ավելի նիստեր չգումարելը 
կամ երեք ամսվա ընթացքում իր կողմից քննության առնված հարցերի վե-
րաբերյալ որևէ որոշում չկայացնելը։ Նման դեպքերում հանրապետության 
Նախագահն արձակում է խորհրդարանը` Ազգային ժողովի նախագահի կամ 
վարչապետի առաջարկությունների հիման վրա: Ուշագրավ է նաև այն հան-
գամանքը, որ Նախագահը զրկվեց ԱԺ արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու 
իրավունքից, ինչպես նաև, ըստ 58-րդ հոդվածի, հրաժարականը ներկայաց-
նելուց հետո, տասնօրյա ժամկետը լրանալուն պես, երկօրյա ժամկետում 
հրաժարականը կրկին ներկայացնելու դեպքում հանրապետության Նախա-
գահի հրաժարականը համարվում է ընդունված, և սահմանադրությամբ 
սահմանված կարգով ու ժամկետներում անցկացվում է արտահերթ ընտրու-
թյուն։ Բացի այդ, ամրագրվեց` Նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպ-
քում ինչպես է ԱԺ նախագահը կամ վարչապետը իրականացնում նախագա-
հի պարտականությունները և որ լիազորությունները իրավունք չունի իրա-
կանացնելու։ Այդ ընթացքում արգելվում է կազմակերպել հանրաքվե, նշա-
նակել վարչապետ, նշանակել և ազատել զինված ուժերի և այլ զորքերի 
բարձրագույն հրամանատարական կազմը (բացառությամբ ռազմական 
դրության ժամանակ), օրենքով նախատեսված դեպքերում նշանակումներ 
կատարել Ոստիկանության և Ազգային անվտանգության մարմինների պաշ-
տոններում, ինչպես նաև իրականացնել սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 
3, 8, 16, 17-րդ կետերում սահմանված լիազորությունները: 2005 թ. խմբագրու-
թյամբ ՀՀ սահմանադրությունում ոչ միայն մանրամասնվեց Նախագահին 
պաշտոնանկ անելու ընթացակարգը, այլև լրացուցիչ կերպով ամրագրվեց, 
որ եթե Սահմանադրական դատարանի եզրակացությամբ ՀՀ նախագահին 
պաշտոնանկ անելու հիմքերը բացակայում են, ապա հարցը հանվում է ԱԺ 
քննարկումից: 

 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ  

 

 31 

ԳԼՈՒԽ 2 
ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Հայտնի է, որ գործադիր իշխանությունը պետական կառավարման 
համակարգի գործառույթների առումով առավել ընդգրկուն կառուցվածք 
ունի: Դրանում ներառված են այդ բոլոր գործառույթներն իրականացնող 
համապատասխան մարմիններ, որոնք գործում են աշխարհի գրեթե բոլոր 
պետություններում: Իսկ պետական կառավարման որոշ կառույցներ առկա 
են միայն մի շարք երկրներում` պայմանավորված դրանց տնտեսական, սո-
ցիալական, մշակութային, պատմական, բնակլիմայական առանձնահատկու-
թյուններով: Օրինակ` առողջապահությանը վերաբերող գործառույթներն 
ընդհանուր են բոլոր պետությունների համար, և պետական կառավարման 
համապատասխան մարմիններ (որպես կանոն, նախարարություններ) կան 
գրեթե բոլոր պետություններում: Իսկ, օրինակ, նավթային տնտեսությամբ 
երկրներին հատուկ է նավթի կամ նավթարդյունաբերության նախարարու-
թյան առկայությունը: Նույնկերպ ՀՀ-ում գործում է Սփյուռքի նախարարու-
թյունը: Հետևաբար` գործադիր իշխանության գործառույթների օպտիմալ 
կազմը և դրա հիման վրա ձևավորվող` վերջինիս արդյունավետ կառուցված-
քը չի կարելի համարել օրինաչափ: Գործադիր իշխանության միակ լավա-
գույն կառուցվածք պարզապես գոյություն չունի: Սակայն դա չի նշանակում, 
որ այն գոյություն չունի որոշակի պետության համար որոշակի ժամանակա-
շրջանում և որոշակի պայմաններում: Գործադիր իշխանության կազմակեր-
պական օպտիմալ կառուցվածքը նշանակում է` 

• գործադիր իշխանության մեջ ընդգրկված` պետական կառավար-
ման մարմինների կազմը և կառուցվածքը հնարավորինս համապա-
տասխանում են գործադիր իշխանության գործառույթների կազմին 
և կառուցվածքին` ապահովելով գործադիր իշխանության կառուց-
վածքի «ներքին ներդաշնակություն», 

• գործադիր իշխանության կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս 
մատուցելու բնակչությանը հնարավորինս բարձրորակ հանրային 
ծառայություններ (թե՛ բուն ծառայությունների, թե՛ դրանց մատուց-
ման գործընթացի առումով)` ապահովելով գործադիր իշխանու-
թյան կառուցվածքի «արտաքին ներդաշնակություն», 

• գործադիր իշխանության գործառույթների իրականացման գործըն-
թացում ծախսվում են նվազագույն ռեսուրսներ: 

Կարելի է ասել, որ սրանք են այն երեք հիմնական չափանիշները, 
որոնցով պետք է կողմնորոշվել գործադիր իշխանության կառուցվածքի 
ձևավորման կամ վերափոխման վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս: Սա-
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կայն այդ չափանիշները երբեմն հակադարձ են. օրինակ` հանրային ծառա-
յությունների բարձրորակ մատուցման ձգտումը կարող է հակասել նվազա-
գույն ծախսերի ձգտմանը, կառուցվածքի` ըստ գործառույթների համապա-
տասխանեցնելու ձգտումը կարող է հակասել «սպասարկման» հարմարավե-
տության ձգտմանը: Այս առումով, կարևոր է չափանիշների նախապատվու-
թյունների սահմանումը կամ, այլ կերպ ասած, դրանց կարևորությունների, 
կշիռների որոշումը: Իհարկե, սա չի նշանակում մաթեմատիկական խնդրի 
լուծում և թվային հստակ ցուցանիշների որոշում, այլ ընդամենը` գերակայու-
թյունների սահմանում: Ընդ որում, նույն տրամաբանությունը հատուկ է շու-
կայում կազմակերպության կամ ապրանքի դիրքավորմանը, սակայն ոչ միշտ 
է պահպանվում մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի և գնի հա-
մամասնությունը: 

Գործադիր իշխանության կառուցվածքի օպտիմալացման հիմնա-
խնդիրն արդիական է աշխարհի գրեթե բոլոր պետություններում` կապված 
տնտեսության կառուցվածքային փոփոխությունների, միջազգայնացման, սո-
ցիալական պահանջների կազմի ու կառուցվածքի փոփոխության և այլ գոր-
ծոնների հետ: Բացառություն չէ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, որի 
տնտեսական զարգացման հեռանկարները, կառուցվածքային առումով, չնա-
յած գերակայությունների սահմանված լինելուն, դեռևս անորոշ են: Բացի 
«չկողմնորոշված տնտեսությունից», խնդիրներ կան նաև սոցիալական ոլորտ-
ների պետական կառավարման կառուցակարգերում: 

Գործադիր իշխանության առանցքը և հիմնական կրողը կառավարու-
թյունն է: ՀՀ կառավարությունը ներառում է պետական կառավարման հե-
տևյալ մարմինները. 

1. Վարչապետ 
2. Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 
3. Առողջապահության նախարարություն 
4. Արդարադատության նախարարություն 
5. Արտաքին գործերի նախարարություն 
6. Բնապահպանության նախարարություն 
7. Գյուղատնտեսության նախարարություն 
8. Էկոնոմիկայի նախարարություն 
9. Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն 
10. Կրթության և գիտության նախարարություն 
11. Միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նա-

խարարություն 
12. Մշակույթի նախարարություն 
13. Պաշտպանության նախարարություն 
14. Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 
15. Սփյուռքի նախարարություն 
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16. Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նա-
խարարություն 

17. Տրանսպորտի և կապի նախարարություն 
18. Քաղաքաշինության նախարարություն 
19. Ֆինանսների նախարարություն 
20. Կառավարության աշխատակազմ 
21. Ազգային անվտանգության ծառայություն 
22. Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 
23. ՀՀ ոստիկանություն 
24. Միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե 
25. Պետական գույքի կառավարման վարչություն 
26. Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն 
Պետական կառավարման թվարկված մարմիններից վերջին վեցը ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր են: Նախատեսված է նաև փոխվարչապետի 
պաշտոն, որն զբաղեցնում է նախարարներից որևէ մեկը (ամրագրված չէ)` 
փոխարինելով վարչապետին նրա բացակայության դեպքում: 

Հարկ է նշել, որ կառավարության գործառույթներն իրականացնում և 
համակարգում են նաև տարածքային կառավարման մարմինները, սակայն 
դրանց կառուցվածքային և գործառութային հիմնախնդիրները կքննարկվեն 
տեղական ինքնակառավարման համակարգի հիմնախնդիրների հետ համա-
տեղ: 

Գործադիր իշխանությունը ներառում է նաև պետական կառավարման 
այլ մարմիններ, ինչպիսիք են. 

• Նախագահ (իրականում Նախագահը չի համարվում իշխանության 
որևէ թևի ներկայացուցիչ, սակայն իր գործառույթների հիմնական 
մասով հարում է գործադիր իշխանությանը) 

• Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (այս մարմնի` գործադիր 
իշխանության մաս կազմելը խիստ հարաբերական է, քանի որ են-
թադրվում է, որ ԿԸՀ գործառույթները պետք է իրականացվեն ան-
կախ մարմնի կողմից. բացի դրանից, այս հանձնաժողովը ձևավոր-
վում է քաղաքական դաշտից, միաժամանակ, դրա բուն գործա-
ռույթները հիմնականում կազմակերպչական բնույթի են) 

• Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 
• Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով 
• Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձ-

նաժողով 
• Ազգային անվտանգության խորհուրդ 
• Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 
• Ազգային վիճակագրական ծառայություն 
• Դեսպանություններ և ներկայացուցչություններ 
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• Կենտրոնական բանկ 
Այս մարմինների դերը գործադիր իշխանության կառուցվածքում ևս 

ենթակա է քննարկման, սակայն սույն աշխատանքում հիմնականում դիտարկ-
վելու է ՀՀ կառավարության գործունեությունը: Գործառույթների առումով, 
կարելի է պայմանականորեն տարանջատել գործադիր իշխանության գործու-
նեության ոլորտները` տնտեսական-կազմակերպական, սոցիալական-մշա-
կութային, իրավական-ուժային: Նման մոտեցումը նպատակ ունի պարզեցնե-
լու կառավարության կառուցվածքի բարելավման ուղիների բացահայտումը: 

Տնտեսական-կազմակերպական խումբը ներկայումս ներառում է հե-
տևյալ ոլորտները. 

• ֆինանսներ, 
• էկոնոմիկա, 
• գյուղատնտեսություն, 
• տրանսպորտ և կապ, 
• էներգետիկա և բնական պաշարներ, 
• քաղաքաշինություն, 
• տարածքային կառավարում, 
• աշխատակազմ (կառավարության): 
Սոցիալական-մշակութային խումբը ներկայումս ներառում է հետևյալ 

ոլորտները. 
• աշխատանք և սոցիալական հարցեր, 
• բնապահպանություն, 
• առողջապահություն, 
• կրթություն և գիտություն, 
• սպորտ և երիտասարդության հարցեր, 
• մշակույթ, 
• սփյուռք: 
Իրավական-ուժային խումբը ներկայումս ներառում է հետևյալ ոլորտ-

ները. 
• արդարադատություն, 
• արտակարգ իրավիճակներ, 
• պաշտպանություն, 
• արտաքին գործեր: 
Այս բոլոր ոլորտները կարգավորող պետական կառավարման մար-

մինների կազմն անկախացումից ի վեր կրել է բազում փոփոխություններ1: 

                                                 
1  Սուվարյան Յու., Հայրապետյան Ռ., Ասատրյանց Ս., Մնացականյան Տ., Պետական կառա-

վարման և տեղական ինքնակառավարման զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի 
Հանրապետությունում, Եր., «Տնտեսագետ», 2014: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ  
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Ընդհանուր առմամբ, հայաստանյան գործադիր իշխանության կա-
ռուցվածքային փոփոխությունների պատմությունը կարելի է բաժանել երեք 
պայմանական փուլերի. 

1.  1991-1997 թթ.` դեռևս ձևավորված չէր նախարարության` որպես 
գործադիր իշխանության լիարժեք մարմնի ընկալումը. 1991 թ. ընդունված` 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կազմի ու կառուցվածքի 
մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` կառավարության կազմում ներառված էին 
վարչապետը, փոխվարչապետը, պետական նախարարները, նախարարնե-
րը, պետական վարչությունների և պետական տեսչության պետերը (օրենքն 
ուժը կորցրեց 2007 թ., իսկ 2008-ից գործում է «Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կառավարության կառուցվածքի մասին» ՀՀ օրենքը. միաժամանակ, 
շրջադարձային էին ՀՀ սահմանադրության ընդունումն ու դրա հետագա բա-
րեփոխումները), 

2. 1998-2002 թթ.` թեև արդեն ձևավորվել էր պետական կառավարման 
ոլորտային մարմինների ընկալումը, դեռևս փնտրվում էին գործառույթների 
բաշխման առավել արդյունավետ (միաժամանակ` բազային) տարբերակներ, 
կատարվում բազմաթիվ փորձարկումներ` միավորումներ և առանձնացում-
ներ, հաճախ նույնիսկ պարզ անվանափոխություններ` առանց էական բո-
վանդակային փոփոխությունների, 

3. 2003-ից մինչ օրս՝ կարելի է ասել, որ բազմաթիվ փորձարկումներին 
հետևեց կայունացման փուլը, ինչը մեծապես կապված է նաև 2001 թ. դեկ-
տեմբերին քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքի ընդունման հետ. 
քաղաքացիական ծառայության համակարգը, որպես պետական կառավար-
ման մարմինների կողմից բարձրորակ հանրային ծառայությունների մատու-
ցում ապահովող կառուցակարգ, պահանջում էր կառուցվածքային կայունու-
թյուն, և ներկայումս, երբ գործում է այդ համակարգը, պետական կառավար-
ման մարմինների կառուցվածքային փորձարկումների մեծ ալիք այլևս հնա-
րավոր չէ: 

Գործադիր իշխանության գործունեության ոլորտների` ըստ գործա-
ռույթների տարանջատումը հնարավորություն է տալիս վերհանելու յուրա-
քանչյուր ոլորտում գործող մարմինների կառուցվածքային հիմնախնդիրները: 

Այսպես` տնտեսական-կազմակերպական խմբի առաջնային առանձ-
նահատկությունն այն է, որ պետական կառավարման համապատասխան 
մարմինների կազմը և կառուցվածքը պետք է լինեն ճկուն` պատրաստ 
տնտեսական փոփոխությունների: Այս առումով, գործադիր իշխանության 
կառուցվածքի բարեփոխման խոշոր ուղղություն է նախարարությունների 
տարանջատման ճյուղային սկզբունքից հրաժարումը: 

Ընդհանուր առմամբ, կարելի է նկատել, որ եթե սոցիալական-մշակու-
թային և իրավական-ուժային խմբերի գործառույթներն իրականացնող պե-
տական կառավարման մարմինների դեպքում առավել կարևորվում է «ար-
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տաքին ներդաշնակությունը», ապա տնտեսական-կազմակերպական խմբի 
համապատասխան մարմինների դեպքում մեծ է «ներքին ներդաշնակու-
թյան» դերը: 

Տնտեսական-կազմակերպական խմբի գործառույթներ իրականացնող 
պետական կառավարման մարմիններն են. 

• Ֆինանսների նախարարություն 
• Էկոնոմիկայի նախարարություն 
• Գյուղատնտեսության նախարարություն 
• Տրանսպորտի և կապի նախարարություն 
• Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն 
• Քաղաքաշինության նախարարություն 
• Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախա-

րարություն 
• Միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նա-

խարարություն 
• Կառավարության աշխատակազմ 
• Պետական գույքի կառավարման վարչություն 
• Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 
Բացի կառավարության մաս կազմող և դրան առընթեր մարմիններից, 

տնտեսական-կազմակերպական խմբում ներառված են. 
• Կենտրոնական բանկ 
• Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձ-

նաժողով 
• Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 
• Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով 
• Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 
• Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 
Հատկապես այս վերջին թվարկված մարմինների դասելը տնտեսա-

կան-կազմակերպական խմբին խիստ պայմանական է. օրինակ` ակնհայտ է, 
որ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժո-
ղովն իրականացնում է նաև իրավական գործառույթներ: 

Նախարարությունների շարքում Ֆինանսների նախարարությունը, 
թերևս, ամենախոշորներից է: Այն ներառում է 30 վարչություն (որոնց կազ-
մում` 149 բաժին), 7 բաժին, 3 տեսչություն, 5 ՊՈԱԿ, 9 մաքսատուն, 6 մաքսա-
յին կետ, 22 հարկային (տարածքային) տեսչություններ, 6 տեղական գանձա-
պետական բաժիններ, 2 գործակալություն, ինչպես նաև քարտուղարություն. 
թվարկվածներից 5-ն առանձնացված ստորաբաժանումներ են: Այսպես` Ֆի-
նանսների նախարարությանը վերապահված են 90 սահմանված գործա-
ռույթներ (աղյուսակ 2.1): 
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Աղյուսակ 2.1 
Ֆինանսների նախարարության գործառույթներն  

ըստ ոլորտների 
 

Ոլորտ Գործառույթների քանակ 
Մակրոտնտեսական քաղաքականություն 4 
Բյուջետային եկամուտների քաղաքականություն 4 
ՀՀ պետական բյուջեի նախագծի կազմում 11 
Բյուջեների կատարում 16 
Գնումների գործընթացի կարգավորում 8 
Ներքին աուդիտ 2 
Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի կարգավորում 5 
Թանկարժեք մետաղներով և քարերով 
գործառնությունների կարգավորում 1 

Ֆինանսատնտեսական և վարկային շուկա 1 
Վիճակախաղերի, խաղատների, շահումով խաղերի 
գործունեության կարգավորում 1 

Միջազգային ֆինանսական համագործակցություն 2 
Պետական սեփականության կառավարում 5 
Պետության գույքային շահերի պաշտպանություն 6 
Հարկային և մաքսային ծառայություն 17 
Քաղաքացիական պաշտպանություն 5 
Զորահավաքային նախապատրաստություն և զորահավաք 1 
Լիցենզավորման գործընթացի քաղաքականության 
մշակում 1 

Ընդամենը 90 
 
Գործառույթների տարանջատումը, բնականաբար, հարաբերական է, 

և դրանց սահմանված քանակը կարող է չհամապատասխանել ծավալին: 
Այնուամենայնիվ, ակնհայտ է, որ գործառույթների կառուցվածքը (17 խումբ, 
90 գործառույթ) պետք է հիմնականում համընկնի ստորաբաժանումների 
կազմին (30 վարչություն, 156 բաժին և այլն): Վերոնշյալի համադրումից 
պարզ է դառնում, որ Ֆինանսների նախարարության կառուցվածքը բավա-
կան ուռճացված է (30 վարչություն` հնարավոր 17-ի փոխարեն, 156 բաժին` 
հնարավոր 90-ի փոխարեն), հետևաբար` կարելի է կրճատել դրա մոտ 40 
տոկոսը: Միաժամանակ, այսպիսի իրավիճակը վկայում է մարդկային ռե-
սուրսների անարդյունավետ օգտագործման մասին: 

Ընդհանուր առմամբ, Ֆինանսների նախարարության նման գործառու-
թային կազմը կարող է ունենալ 2 տրամաբանություն. կամ վերջինս զբաղ-
վում է քաղաքականության մշակմամբ, կազմում նախագծեր, կատարում 
հաշվարկներ, մշակում ուղեցույցներ, մեթոդաբանություն և այլն, կամ էլ իրա-
կանացնում է ոչ միայն քաղաքականության մշակման, այլև կատարողական 
գործառույթներ (վերահսկողություն, հարկերի հավաքագրում և այլն): Ակն-
հայտ է, որ գործում է երկրորդ տրամաբանությունը (հատկապես նախկին` 
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Պետական եկամուտների կոմիտեի միացումից հետո): Իսկ դա նշանակում է, 
որ կառուցվածքային օպտիմալացման առումով պետք է ավելի ազատորեն 
փնտրել գործառութային նմանություններ պետական կառավարման այլ 
մարմինների հետ: Այսպես` Ֆինանսների նախարարությունն ունի գործա-
ռույթներ ինչպես պետական սեփականության կառավարման, այնպես էլ պե-
տության գույքային շահերի պաշտպանության ոլորտներում: Միաժամանակ, 
կառավարությանն առընթեր գործում է Պետական գույքի կառավարման 
վարչությունը, որի գործառույթների և կառուցվածքի ուսումնասիրության ար-
դյունքում կարելի է եզրակացնել` գործառույթները համընկնում են, իսկ կա-
ռուցվածքները միասնացող են: 

Գործնականում Ֆինանսների նախարարության գերխոշոր կազմն 
զգալիորեն ընդլայնվեց, ինչպես նշվեց, Պետական եկամուտների կոմիտեի 
միացման արդյունքում: Այս միացումը տրամաբանորեն հիմնավորված էր. 
պետական եկամուտների ծրագրավորմամբ և հավաքագրմամբ ու ծախսերի 
ծրագրավորմամբ պետք է զբաղվի մեկ միասնական մարմին: Սակայն այս 
տրամաբանությունից փոքր-ինչ դուրս են մնում մաքսային գործառույթները: 
Եթե հարկային ծառայության ոլորտը համեմատաբար կայուն է և դրա 
առաջնային խնդիրը պետական եկամուտների ձևավորումն է, ապա մաքսա-
յին ծառայության ոլորտի ոչ պակաս կարևոր խնդիրներից է արտաքին 
առևտրի կարգավորումը: Այս առումով, մաքսային գործառույթները որքան 
առնչվում են Ֆինանսների, նույնքան էլ՝ Էկոնոմիկայի նախարարությանը: 
Միաժամանակ, մաքսային համակարգի կառուցվածքը, ներառելով մաքսա-
տներ և մաքսային կետեր, բավական խոշոր է, ոլորտն էլ` պատասխանատու. 
բացի տնտեսականից, լուծում է ազգային անվտանգության և պետական 
սահմանի պաշտպանության խնդիրներ: Այս առումով, թերևս, նպատակա-
հարմար է վերականգնել Մաքսային ծառայությունը` որպես պետական կա-
ռավարման առանձին մարմին (ոչ Ֆինանսների նախարարության կազմում): 

Տնտեսական-կազմակերպական խմբի գործառույթներ իրականացնող 
պետական կառավարման կարևորագույն մարմիններից է Էկոնոմիկայի նա-
խարարությունը: Պատմականորեն վերջինս, թերևս, ամենաշատն է ենթարկ-
վել փոփոխությունների (նույնացվել է արդյունաբերության, առևտրի հետ, 
միավորվել Ֆինանսների նախարարությանը): 

Ներկայումս Էկոնոմիկայի նախարարությունը ներառում է 15 վարչու-
թյուն, 3 բաժին, քարտուղարություն և, որպես առանձնացված ստորաբաժա-
նումներ, 2 գործակալություն և 1 տեսչություն: Նրան են վերապահվում 55 
սահմանված (աղյուսակ 2.2), ինչպես նաև օրենսդրությամբ նախատեսված 
այլ գործառույթներ: 

Էկոնոմիկայի նախարարության գործառույթների կազմը համադրելով 
պետական կառավարման այլ մարմինների գործառույթների հետ` նկատում 
ենք, որ այն ունի որոշակի ընդհանրություններ հատկապես արդյունավետ 
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շուկաների ոլորտում: Այս առումով, Տնտեսական մրցակցության պաշտպա-
նության պետական հանձնաժողովն իր գործառույթներով լիովին կարող է 
միասնանալ Էկոնոմիկայի նախարարությանը: Ուշագրավ է, որ որպես Էկո-
նոմիկայի նախարարության առանձնացված ստորաբաժանում է գործում 
Շուկայի վերահսկողության պետական տեսչությունը: 

 
Աղյուսակ 2.2 

Էկոնոմիկայի նախարարության գործառույթներն  
ըստ ոլորտների 

 

Ոլորտ Գործառույթների քանակ 
Տնտեսական քաղաքականություն և ռազմավարություն 18 
Տնտեսության համաչափ զարգացում 9 
Գիտելիքի տնտեսություն, նորամուծություն և 
ձեռներեցություն 8 

Արդյունավետ շուկաներ 9 
Գործարար միջավայրի բարելավում և տեղեկատվական 
հասարակություն 7 

Թանկարժեք մետաղներ 4 
Ընդամենը 55 

 
Ամենայն հավանականությամբ ինչ-որ ժամանակ առաջարկվող կա-

ռուցվածքային բարեփոխումը տեղին և արդյունավետ կլինի: Սակայն այսօր 
նման քայլը կաշկանդված է գործարար ոլորտին պետական աջակցությամբ: 
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը 
պետք է անկախ լինի կառավարությունից` անկաշկանդ գնահատելու և ար-
ձանագրելու պետական աջակցության` հակամրցակցային լինելու դեպքերը: 
Տնտեսական զարգացման առավել հեռանկարային մակարդակում նման ան-
հրաժեշտություն, հավանաբար, չի լինի, և հնարավոր կլինի Տնտեսական 
մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը միացնել Էկո-
նոմիկայի նախարարությանը: 

Նույնը, կարծում ենք, վերաբերում է նաև Հանրային ծառայություննե-
րը կարգավորող ու Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժո-
ղովներին: Սրանք ոլորտային կարգավորման գործառույթներով օժտված 
պետական կառավարման մարմիններ են, որոնք գործնականում այսօր իսկ 
նպատակահարմար է միացնել Տնտեսական մրցակցության պաշտպանու-
թյան պետական հանձնաժողովին: Արդյունքում կձևավորվի պետական կա-
ռավարման առավել խոշոր մարմին` ծախսերի կրճատմամբ, ինչպես նաև 
գործառութային օպտիմալացմամբ: 

Էկոնոմիկայի նախարարության կառուցվածքում առկա են մեծաթիվ 
վարչություններ, որը, սակայն, բացատրելի է` պայմանավորված որոշակի 
ճկունության ապահովմամբ: Վարչությունների մի մասն ունի ճյուղային 
բնույթ` ըստ արդյունաբերության քաղաքականության, տեղեկատվական 
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տեխնոլոգիաների և ինովացիոն քաղաքականության, առևտրի և շուկաների 
կարգավորման, զբոսաշրջության: Կարծում ենք` սա ևս արդարացված է և 
համապատասխանում է կառուցվածքային միավորների առանձնացման ճյու-
ղային սկզբունքից գործառութայինին անցմանը: Հասկանալի է, որ կան ճյու-
ղային առանձնահատկություններ, սակայն նման սկզբունքով ընդհանուր 
գործառույթների առանձնացումը և այդ հիմքով կառուցվածքային միավոր-
ների ձևավորումն առավել արդյունավետ է: Սակայն եթե ներկա փուլում ճյու-
ղային ստորաբաժանումների առկայությունն ընդունելի է, ապա ճյուղային 
նախարարությունների գոյությունը թե՛ ծախսերի, թե՛ գործառութային օպտի-
մալացման առումով շահեկան չէ: Խոսքը տնտեսական-կազմակերպական 
խմբի պետական կառավարման երեք ճյուղային մարմինների` Գյուղատնտե-
սության, Տրանսպորտի և կապի, Էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարությունների մասին է: 

Գյուղատնտեսության նախարարությունը ներառում է 9 վարչություն 
(որոնց կազմում` 19 բաժին), 10 բաժին, քարտուղարություն, որպես առանձ-
նացված ստորաբաժանումներ` 1 գործակալություն և 1 տեսչություն, որպես 
նախարարության կառավարման ոլորտում պետական մարմին` 1 ծառայու-
թյուն, 7 ՊՈԱԿ: Գյուղատնտեսության նախարարության «արհեստական գո-
յության» մասին է վկայում այն հանգամանքը, որ գրեթե բոլոր վարչություն-
ների կազմում ընդգրկված է ընդամենը 2 բաժին, ընդ որում, դրանց առանձ-
նացումը հաճախ հիմնավորված չէ: 

Գյուղատնտեսության նախարարության կանոնադրությամբ սահման-
ված է ընդամենը 23 գործառույթ: Ընդ որում, դրանց մի մասը որոշակիորեն 
համընկնում է բնապահպանության բնագավառի գործառույթներին: 

Հաշվի առնելով կառուցվածքային և գործառութային ընդհանրություն-
ները` նպատակահարմար է դրա միացումը Էկոնոմիկայի նախարարությա-
նը` գործառութային սկզբունքով ծախսերի կրճատման, ինչպես նաև առանձ-
նահատուկ խնդիրների իրականացման համար ճյուղային բնույթի ստորա-
բաժանում ձևավորելու նկատառումներով: 

Տրանսպորտի և կապի նախարարությունը ներառում է 8 վարչություն 
(որոնց կազմում` 9 բաժին), 5 բաժին, քարտուղարություն, որպես առանձնաց-
ված ստորաբաժանումներ` 1 տեսչություն և 1 գործակալություն, 1 պետական 
հիմնարկ, 4 ՊՈԱԿ: Ինչպես և Գյուղատնտեսության նախարարության դեպ-
քում, նկատելի է կառուցվածքի ձևավորման հիմնավորված սկզբունքների 
բացակայություն: Վարչությունների կեսը չունի բաժիններ: Նման կառուց-
վածքը թույլ է տալիս պնդել Էկոնոմիկայի նախարարությանը միացվելու 
նպատակահարմարության մասին: 

Ըստ կանոնադրության` Տրանսպորտի և կապի նախարարության գոր-
ծառույթները 24-ն են: Ընդ որում, դրանց մի մասի իրականացման համար 
ակնհայտորեն չի պահանջվում առանձին ստորաբաժանման հիմնադրում 
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(օրինակ` «նամակագրական թղթակցության` փոստարկղերից հավաքման 
հաճախականության և փոստային առաքանիների անցման, դրամական մի-
ջոցների փոստային փոխադրությունների իրականացման հսկիչ ժամկետնե-
րի սահմանումը»): 

Որպես եզրակացություն` հարկ է Տրանսպորտի և կապի նախարարու-
թյունը նույնպես միացնել Էկոնոմիկայի նախարարությանը` նույն հիմնավո-
րումներով և սկզբունքներով, ինչպես Գյուղատնտեսության նախարարու-
թյան դեպքում: 

Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը ներառում 
է 6 վարչություն (որոնց կազմում` 13 բաժին), 8 բաժին, քարտուղարություն, 
որպես առանձնացված ստորաբաժանումներ` 2 գործակալություն և 2 տեսչու-
թյուն: Միանգամից նկատելի է նույն խնդիրը. վարչությունների կազմում բա-
ժինների ձևավորման նկատմամբ անարդյունավետ (արհեստական) մոտե-
ցումը: Նախարարության կանոնադրությամբ սահմանված 30 գործառույթից 
շատերն ընդհանրություններ ունեն բնապահպանության բնագավառի գոր-
ծառույթների հետ, ինչպես Գյուղատնտեսության նախարարության դեպքում: 

Այսպիսով` երեք ճյուղային նախարարությունները` Գյուղատնտեսու-
թյան, Տրանսպորտի և կապի, Էներգետիկայի և բնական պաշարների, նպա-
տակահարմար է միացնել Էկոնոմիկայի նախարարությանը. սա հիմնավոր-
վում է թե՛ կառուցվածքային առանձնահատկություններով, համադրելիու-
թյամբ և ընդհանրությունների հաշվին օպտիմալացման հնարավորություն-
ներով, թե՛ գործառույթների կազմի և կառուցվածքի ներդաշնակեցմամբ: 

Կարող է թվալ, թե նման միացման հետևանքով Էկոնոմիկայի նախա-
րարությունը կընդլայնվի և կդառնա դժվարկառավարելի, սակայն բարեփո-
խումների դեպքում, թե՛ կառուցվածքային ստորաբաժանումների, թե՛ գործա-
ռույթների առումով, նոր` խոշորացված նախարարությունը համադրելի կլինի 
ներկայիս Ֆինանսների նախարարության հետ (աղյուսակ 2.3): 

Հատուկ հետազոտություն են պահանջում նաև նախարարների տեղա-
կալների օպտիմալ քանակի որոշման և նրանց միջև պատասխանատվու-
թյան ոլորտների բաժանման խնդիրները: Ընդհանուր առմամբ, ներկայումս 
նախարարների տեղակալների քանակն ավելի է, քան պահանջվում է: Օրի-
նակ` Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարն ունի 5 տեղակալ, 
այն դեպքում, երբ Նախարարությունն ունի ընդամենը 6 վարչություն: 

Տնտեսական-կազմակերպական խմբի տնտեսական հատվածի վեր-
ջին մարմինը Կենտրոնական բանկն է: Կառուցվածքային առումով, վերջի-
նիս կարգավիճակը, որպես ինքնուրույնության բարձր աստիճան ունեցող 
պետական կառավարման մարմին, կասկած չի հարուցում: Թերևս, բարե-
լավման է ենթակա միայն գործառույթների կազմը` դրանց հստակեցման և 
Ֆինանսների նախարարության գործառույթների հետ համաձայնեցման, ինչ-
պես նաև ընդհանուր ծավալի առումով, քանի որ Կենտրոնական բանկի գոր-
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ծառույթների ներկայիս կազմը բավական ընդգրկուն է (հատկապես այն 
իմաստով, որ ներառում է խիստ կարևոր` առանձնակի ուշադրություն պա-
հանջող ոլորտներ, ինչպիսիք են փողի, արժեթղթերի շուկաների կարգավո-
րումը և այլն): 

 

Աղյուսակ 2.3 
Էկոնոմիկայի նախարարության վարչություններն ու 

գործառույթներն ըստ ճյուղային նախարարությունների 
միացման 

 

Նախարարություն Վարչություն Գործառույթ 
Էկոնոմիկայի (ներկայիս) 15 55 
Գյուղատնտեսության (ներկայիս) 9 23 
Տրանսպորտի և կապի (ներկայիս) 8 24 
Էներգետիկայի և բնական պաշարների (ներկայիս) 6 30 
Էկոնոմիկայի (միավորված) 38* 132* 
Ֆինանսների (ներկայիս) 30 90 

 

* Գործնականում միավորված` Էկոնոմիկայի նախարարության թե՛ վարչությունների, 
թե՛ գործառույթների քանակն ավելի քիչ կլինի, քան ներկայիս ցուցանիշների մեխանիկական 
գումարը, քանի որ պետք է վերանայել կառուցվածքներն` ըստ գործառույթների բաշխման, ինչ-
պես նաև ներկայիս ճյուղային նախարարությունների վարչությունները օպտիմալացնել ըստ 
առանձին ճյուղերի: Գործառույթների թիվը ևս կնվազի` ի հաշիվ միանման գործառույթների 
կրճատման և ավելի հստակ սահմանման: Հետևաբար` պետական կառավարման մարմինների 
գործառույթները և դրանց ենթակետերը սահմանելիս պետք է պահպանել ծավալների համա-
դրելիությունը. այլ կերպ ասած` գործառույթների թիվը պետք է արտահայտի դրանց ընդհանուր 
ծավալը: Ներկայումս սահմանված գործառույթներն ունեն շատ տարբեր ծավալներ, և դրանց 
քանակի հիման վրա կատարված եզրակացությունները լիարժեք չեն: Ուստի գործառույթների 
ծավալների գնահատումն առանձին ուսումնասիրության թեմա է:  

 
Տնտեսական-կազմակերպական խմբի կազմակերպական հատվածի 

պետական կառավարման մարմիններն են Քաղաքաշինության, Տարածքա-
յին կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները, 
Կառավարության աշխատակազմը, Կառավարությանն առընթեր` անշարժ 
գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն, ինչպես նաև կառավարության կազ-
մի մեջ չմտնող մարմիններ` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և 
Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը: 

Նախ` անդրադառնանք Տարածքային կառավարման և արտակարգ 
իրավիճակների նախարարությանը: Դա աչքի է ընկնում բավական արդյու-
նավետ կառուցվածքով` տարածքային կառավարման մասով ներառում է ըն-
դամենը 3 վարչություն (տարածքային կառավարման և զարգացման, տեղա-
կան ինքնակառավարման, համայնքային ծառայության հարցերի), որոնց 
կազմում գործում է 8 բաժին, իսկ մնացած ստորաբաժանումները կամ ընդ-
հանուր բնույթի են, կամ վերաբերում են արտակարգ իրավիճակներին: 

Քաղաքաշինության նախարարության դասումը կազմակերպական 
ոլորտի գործառույթներ ունեցող մարմինների շարքը պայմանական է: Դրա 
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կառուցվածքը ներառում է 8 վարչություն, 4 բաժին, քարտուղարություն, որ-
պես առանձնացված ստորաբաժանումներ` 1 տեսչություն և 1 գործակալու-
թյուն, 1 պետական հիմնարկ, 2 ՊՈԱԿ: 

Նախարարության կանոնադրությամբ նախատեսված է 36 գործա-
ռույթ: Դրանց մի մասը բավական սերտորեն կապված է Կառավարությանն 
առընթեր Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի գործառույթների 
հետ: Եթե Տնտեսական մրցակցութան պաշտպանության պետական հանձ-
նաժողովի դեպքում պետական կառավարման ինքնուրույն մարմնի կարգա-
վիճակը հիմնավորված է, ապա Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմի-
տեի գործառույթների կազմը նման խնդիր չի առաջացնում, և իզուր չէ, որ 
պետական կառավարման այս մարմինն առընթեր է Կառավարությանը: Թե՛ 
գործառույթների առավել արդյունավետ իրականացման, թե՛ պետական կա-
ռավարման մարմինների պահպանման ծախսերի կրճատման առումով ակն-
հայտ է Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի` Քաղաքաշինության 
նախարարությանը միացնելու նպատակահարմարությունը: 

Միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախա-
րարությունը հետազոտության իրականացման ժամանակ դեռևս ձևավոր-
ման փուլում էր, ուստի` դրա կառուցվածքը չի դիտարկվել: 

Գործադիր իշխանության կառուցվածքում առանձնահատուկ կարգա-
վիճակ ունի Կառավարության աշխատակազմը, որի ղեկավարն ունի նախա-
րարի կարգավիճակ: Կառավարության աշխատակազմի կառուցվածքը ներ-
առում է 14 վարչություն, 7 բաժին: Այդտեղ ներկայումս ընդգրկված են նաև 
աշխատակազմի ղեկավարը, նրա 3 տեղակալները և 3 խորհրդականները, 
վարչապետի 9 խորհրդականները, մամուլի քարտուղարը և 5 օգնականները: 
Նշված կազմը, սակայն, կայուն չէ. առավել հաճախ փոփոխվում է հատկա-
պես խորհրդականների թիվը: 

Կառավարության աշխատակազմի կանոնադրությամբ սահմանված է 
16 գործառույթ: Դրանք հիմնականում զուտ կազմակերպչական բնույթի են: 

Կառավարության աշխատակազմի կառուցվածքի ուսումնասիրությու-
նը և դրա համադրումը գործառույթների հետ ցույց է տալիս, որ կառուց-
վածքն ուռճացված է: Կառուցվածքում ներառված ստորաբաժանումների մի 
մասն ընդհանուր առմամբ կրկնում է նախարարությունների գործառույթնե-
րը (օրինակ` տարածքային զարգացման և բնապահպանական վարչությունը, 
պետաիրավական վարչությունը և այլն): Նպատակահարմար է խուսափել 
նման ստորաբաժանումների առկայությունից. դրանց գործառույթները պետք 
է փոխանցել համապատասխան նախարարություններին (գործնականում 
դրանք արդեն առկա են նախարարություններում): Մնացած` զուտ կազմա-
կերպչական հարցերով զբաղվող ստորաբաժանումները կարելի է միավորել 
որպես քարտուղարություն, որի հիմնական խնդիրները կլինեն վարչապետի 
գործունեության և կառավարության նիստերի սպասարկումը: 
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Տնտեսական-կազմակերպական խմբի գործառույթներ իրականացնող 
պետական կառավարման մարմիններ են նաև Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովը և Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը: Այս երկու 
մարմիններն իրենց նշանակությամբ բավական նման են. երկուսն էլ կազմա-
կերպում են պետական կառավարման համակարգում պաշտոնի զբաղեցման 
գործընթացները. պարզապես Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
դեպքում` ընտրությամբ, իսկ Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի դեպ-
քում` մրցույթով: Տարբերությունն այս մարմինների ապաքաղաքական լինելն 
ապահովելու սկզբունքների մեջ է. եթե Կենտրոնական ընտրական հանձնա-
ժողովի դեպքում դա ապահովվում է տարբեր քաղաքական ուժերի ընդ-
գրկմամբ և միմյանց հակակշռելու ճանապարհով, ապա Քաղաքացիական 
ծառայության խորհրդի պարագայում, թեև առանց իրավական ամրագրման` 
կուսակցական պատկանելության բացառմամբ: 

Կառուցվածքային առումով ևս, պետական կառավարման այս երկու 
մարմիններն ունեն ընդհանրություններ. դրանք հիմնականում ներառում են 
«պարտադիր» գործառույթներով ստորաբաժանումներ (անձնակազմի կա-
ռավարման բաժին, արտաքին կապերի ստորաբաժանում, ներքին աուդիտի 
ստորաբաժանում, իրավաբանական վարչություն, ֆինանսատնտեսական 
ստորաբաժանումներ): Առանձնանում են միայն մի քանի վարչություններ 
Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կազմում, որոնց գործունեության 
հիմքում քաղաքացիական ծառայության համակարգի առանձնահատկու-
թյուններն են, օրինակ` անվանացանկի և գրանցամատյանի վարման վար-
չությունը: 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և Քաղաքացիական ծա-
ռայության խորհրդի միավորման դեպքում, վստահ ենք` հնարավոր է հասնել 
պետական կառավարման մարմինների պահպանման ծախսերի զգալի 
կրճատման: Ապաքաղաքական լինելն ապահովելու նպատակով կարելի է 
ամրագրել խորհրդի անդամների անկուսակցական լինելու պահանջը, իսկ 
ընտրական գործընթացների համար, գուցե, ձևավորել ժամանակավոր 
խմբեր` քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների ներգրավմամբ (որպես դի-
տորդ կամ փորձագետ): 

Այսպիսով` տնտեսական-կազմակերպական խմբի գործառույթներ 
իրականացնող պետական կառավարման մարմինների կազմի և կառուց-
վածքի օպտիմալացման համար նպատակահարմար է ձեռնարկել հետևյալ 
բարեփոխումները. 

• բարելավել Ֆինանսների նախարարության կառուցվածքը` կրճա-
տելով ստորաբաժանումների քանակը և համապատասխանեցնե-
լով գործառույթներին, 

• միացնել Պետական գույքի կառավարման վարչությունը Ֆինանս-
ների նախարարությանը` հաշվի առնելով գործառութային նմանու-
թյունները, 
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• առանձնացնել Ֆինանսների նախարարությունից Մաքսային ծա-
ռայությունը` վերականգնելով դա որպես պետական կառավարման 
առանձին մարմին, հաշվի առնելով գործառույթների յուրահատկու-
թյունները, 

• միացնել Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական 
հանձնաժողովին Հանրային ծառայությունները կարգավորող և Հե-
ռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովները` որ-
պես ոլորտային կարգավորման գործառույթներ ունեցող պետա-
կան կառավարման մարմիններ, 

• միացնել Էկոնոմիկայի նախարարությանը ճյուղային` Գյուղատնտե-
սության, Տրանսպորտի և կապի, Էներգետիկայի և բնական պա-
շարների նախարարությունները` հնարավորինս հրաժարվելով թե՛ 
մարմինների, թե՛ ստորաբաժանումների ձևավորման ճյուղային 
սկզբունքից, 

• կրճատել նախարարների տեղակալների թիվը` հստակ առանձնաց-
նելով նրանց պատասխանատվության ոլորտները, 

• հստակեցնել Կենտրոնական բանկի գործառույթների կազմը` հա-
մաձայնեցնելով Ֆինանսների նախարարության գործառույթների 
հետ և ապահովելով հստակ տարանջատում, 

• միավորել Քաղաքաշինության նախարարությունը և Անշարժ գույքի 
կադաստրի պետական կոմիտեն` հաշվի առնելով այդ մարմինների 
գործառույթների նմանություններն ու իրականացման արդյունավե-
տության բարձրացման հնարավորությունները, 

• Կառավարության աշխատակազմի գործառույթները հնարավորինս 
փոխանցել նախարարություններին, թողնելով միայն զուտ կազմա-
կերպչականը, որով կարող է զբաղվել քարտուղարությունը. այդպի-
սով կրճատել պետական կառավարման մարմինների պահպան-
ման ծախսերը, 

• միավորել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և Քաղաքա-
ցիական ծառայության խորհուրդը` հաշվի առնելով գործառութային 
ընդհանրությունները, կառուցվածքների առանձնահատկություննե-
րը (նմանությունները), ապահովելով ծախսերի կրճատում: 

Վերոնշյալ տասը կառուցվածքային բարեփոխումների արդյունքում 
տնտեսական-կազմակերպական խմբի գործառույթներ իրականացնող պե-
տական կառավարման մարմինների կազմը կունենա հետևյալ տեսքը (աղյու-
սակ 2.4): 

Այսպիսով` պետական կառավարման` ներկայիս 17-ի փոխարեն, կգոր-
ծի ընդամենը 10, իսկ գործնականում` 9 մարմին, քանի որ Կառավարության 
քարտուղարությունն ինքնուրույն չէ: Այս բարեփոխումները կհանգեցնեն պե-
տական կառավարման մարմինների պահպանման ծախսերի զգալի խնայո-
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ղությունների, ինչպես նաև գործառույթների կատարման արդյունավետու-
թյան բարձրացման, որոնք առաջնային խնդիրներ են գործադիր իշխանու-
թյան` տնտեսական-կազմակերպական բնույթի գործառույթներ իրականաց-
նող մասի համար: 

 

Աղյուսակ 2.4 
Տնտեսական-կազմակերպական խմբի գործառույթներ 

իրականացնող պետական կառավարման մարմինների կազմը 
ներկայում և բարեփոխումներից հետո 

 

Ներկայում Բարեփոխումներից հետո 
Կառավարություն (այդ թվում՝ առընթեր մարմիններ) 

Մաքսային ծառայություն Ֆինանսների նախարարություն 
 

Պետական գույքի կառավարման 
վարչություն 

Ֆինանսների նախարարություն 

Էկոնոմիկայի նախարարություն 
Գյուղատնտեսության նախարարություն 
Տրանսպորտի և կապի նախարարություն 
Էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարություն 

Էկոնոմիկայի նախարարություն 

Տարածքային կառավարման և արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն 

Տարածքային կառավարման և արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն 

Միջազգային տնտեսական ինտեգրման և 
բարեփոխումների նախարարություն 

Միջազգային տնտեսական ինտեգրման և 
բարեփոխումների նախարարություն 

Քաղաքաշինության նախարարություն 
Անշարժ գույքի կադաստրի պետական 
կոմիտե 

Քաղաքաշինության նախարարություն 

Կառավարության աշխատակազմ Քարտուղարություն 
Կառավարությունից անկախ 

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանու-
թյան պետական հանձնաժողով 
Հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողով 
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային 
հանձնաժողով 

Տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության պետական 
հանձնաժողով 

Կենտրոնական բանկ Կենտրոնական բանկ 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 
Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 

Քաղաքացիական և քաղաքական 
ծառայության խորհուրդ 

 
Ինչ վերաբերում է սոցիալական-մշակութային խմբին, ապա այստեղ 

առաջնահերթություններն այլ են: Ինչպես արդեն նշվել է, առավել կարևոր-
վում են «արտաքին ներդաշնակությունը», ինչպես նաև, բնականաբար, ծախ-
սերի արդյունավետությունը: 

Սոցիալական-մշակութային խմբի գործառույթներ իրականացնող պե-
տական կառավարման մարմիններն են. 
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• Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 
• Բնապահպանության նախարարություն 
• Առողջապահության նախարարություն 
• Կրթության և գիտության նախարարություն 
• Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 
• Մշակույթի նախարարություն 
• Սփյուռքի նախարարություն 
Բացի կառավարության մաս կազմող մարմիններից, սոցիալական-

մշակութային խմբին կարելի է դասել նաև Ազգային վիճակագրական ծառա-
յությունը և, իհարկե, Գիտությունների ազգային ակադեմիան: 

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը սոցիալա-
կան-մշակութային խմբի, թերևս, ամենապրոֆիլային մարմինն է, որի կա-
ռուցվածքը թեև ոչ լիովին, բայց բավական օպտիմալ է վարչությունների մա-
կարդակում: Սակայն խնդիրներ կան բաժինների մակարդակում, քանի որ 
դրանց առանձնացման հիմքում պատասխանատվության ոլորտի զուտ մե-
խանիկական բաժանումն է: Նախարարության կառուցվածքում ընդգրկված 
են 8 վարչություն (դրանց կազմում` 16 բաժին), 5 բաժին, քարտուղարություն, 
իսկ որպես առանձնացված ստորաբաժանումներ` 2 գործակալություն և 1 ծա-
ռայություն: 

Նախարարության կանոնադրությամբ սահմանված է 51 գործառույթ: 
Գործառույթների այսպիսի` հարաբերականորեն մեծ թիվը բխում է պատաս-
խանատվության ոլորտների առանձնահատկություններից` սոցիալական 
խնդիրների և շահառուների կազմի բազմազանությունից: 

Այստեղ կառուցվածքային հիմնական խնդիրն առնչվում է առանձնաց-
ված ստորաբաժանումներին: Ինչքան էլ հստակ լինի գործառույթների բա-
ժանումը հիմնական և առանձնացված ստորաբաժանումների միջև, առաջ-
նահերթ է քաղաքացիներին հանրային ծառայությունների մատուցման գործ-
ընթացի արդյունավետության խնդիրը (բնակչության սպասարկման որակը): 
Այս առումով, առանձնացված ստորաբաժանումների առկայությունը երբեմն 
որոշակի խառնաշփոթ է առաջացնում: Հետևաբար` թե՛ Աշխատանքի և սո-
ցիալական հարցերի նախարարության, թե՛ սոցիալական-մշակութային 
խմբի գործառույթներ իրականացնող պետական կառավարման այլ մարմին-
ների դեպքում նպատակահարմար է հնարավորինս պարզեցնել «սպասարկ-
ման» կառուցակարգերը` խուսափելով առանձնացված ստորաբաժանումնե-
րի առկայությունից կամ հստակեցնելով դրանց գործառույթներն ու կատա-
րելով համապատասխան վերանվանումներ: Այսպես` Զբաղվածության պե-
տական գործակալության կամ Սոցիալական ապահովության պետական 
ծառայության` որպես առանձնացված ստորաբաժանումների գործունեությու-
նը կարող է շփոթեցնել շահառու քաղաքացուն որևէ խնդրի լուծման հաս-
ցեագրման հարցում: 
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Անդրադառնալով Բնապահպանության նախարարության կառուցված-
քին` նշենք, որ այն ներառում է 4 վարչություն (որոնց կազմում` 10 բաժին), 11 
բաժին, քարտուղարություն, որպես առանձնացված ստորաբաժանումներ` 3 
գործակալություն և 1 տեսչություն, 1 պետական հիմնարկ, 13 ՊՈԱԿ: Առաջ-
նային խնդիրն այստեղ նույնպես վերաբերում է առանձնացված ստորաբա-
ժանումներին (օրինակ` Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառա-
վարման գործակալություն): Հիմնական ստորաբաժանումների առանձնա-
հատկությունն այստեղ այն է, որ դրանք առավելապես զբաղվում են քաղա-
քականության մշակմամբ և մշտադիտարկմամբ, ինչ-որ չափով «արժեզրկե-
լով» նախարարության` որպես պետական կառավարման լիարժեք մարմնի 
դերն ու նշանակությունը: Այս և գործառույթների կատարման արդյունավե-
տության բարձրացման առումով (այդ թվում` արտաքին շահառուների հետ 
հարաբերություններում) նպատակահարմար է առանձնացված ստորաբա-
ժանումներն ընդգրկել նախարարության հիմնական կառուցվածքում: 

Բնապահպանության նախարարության կանոնադրությամբ սահման-
ված է 29 գործառույթ` հիմնականում համահունչ դրա կառուցվածքին, թեև 
կան որոշ համընկնումներ պետական կառավարման այլ մարմինների գոր-
ծառույթների հետ (օրինակ` Քաղաքաշինության նախարարության): 

Առողջապահության նախարարության կառուցվածքում ներառված են 
5 վարչություն (որոնց կազմում` 8 բաժին), 8 բաժին, քարտուղարություն, որ-
պես առանձնացված ստորաբաժանումներ` 2 գործակալություն և 1 տեսչու-
թյուն, 1 պետական հիմնարկ: 

Նախարարության կանոնադրությամբ նախատեսված է 21 գործա-
ռույթ: Դրանք հիմնականում ընդհանրական են, բայց սահմանված են բավա-
կան հստակ: 

Ընդհանրապես, ինչպես Առողջապահության նախարարությունը, այն-
պես էլ սոցիալական-մշակութային գործառույթներով օժտված պետական 
կառավարման մարմինների մեծ մասը համարվում են ճյուղային նախարա-
րություն: Հարց է ծագում. եթե տնտեսական բնույթի ճյուղային նախարարու-
թյունների դեպքում նպատակահարմար է դրանց միասնացումը գործառու-
թային նախարարություններին, արդյոք նույն տրամաբանությունը վերաբե-
րում է սոցիալական բնույթի ճյուղային նախարարություններին: Այս դեպքում 
ճյուղային նախարարությունների թվի կրճատումն ու միավորումը (և վերա-
կազմակերպումը) գործառութային նախարարություններին արդյունավետ 
կլինի սոսկ ծախսերի կրճատման առումով: Ինչ վերաբերում է գործառույթ-
ներին, հավանաբար, էական բարելավում չի նկատվի` հաշվի առնելով սո-
ցիալական ոլորտի հատվածների առավել ընդգծված առանձնահատկու-
թյունները (ըստ այդմ` շատ չեն ընդհանրությունները): Հետևաբար` հիշելով, 
որ սոցիալական-մշակութային ոլորտի դեպքում առավել կարևորվում է կա-
ռուցվածքների «արտաքին ներդաշնակությունը», նախընտրելի է չհրաժար-
վել ճյուղային նախարարություններից: 
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Ճյուղային է համարվում նաև Կրթության և գիտության նախարարու-
թյունը: Վերջինիս կառուցվածքը հետևյալն է. 11 վարչություն (որոնց կազմում` 
11 բաժին), 4 բաժին, քարտուղարություն, որպես առանձնացված ստորաբա-
ժանումներ` 2 տեսչություն և 2 գործակալություն, 1 կոմիտե: 

Կրթության և գիտության նախարարության կանոնադրությամբ սահ-
մանված է 30 գործառույթ: 

Թե՛ գործառույթների կազմը, թե՛, հատկապես, կառուցվածքն ուսում-
նասիրելիս պարզ է դառնում, որ Նախարարությունը փաստացի զբաղվում է 
կրթության հարցերով` գիտության խնդիրները վերապահելով Գիտության 
պետական կոմիտեին (Նախարարության որևէ վարչություն և բաժին չի 
զբաղվում գիտության հարցերով): Այս առումով, ակնհայտ է դառնում կա-
ռուցվածքային բարեփոխումների անհրաժեշտությունը: 

Առհասարակ, գիտության ոլորտը նույնիսկ կարելի է դասել տնտեսա-
կան խմբին, քանի որ գիտական նվաճումների առաջնային նպատակներից 
մեկը դրանց առևտրայնացումն է: Այս առումով, նպատակահարմար է գոր-
ծադիր իշխանության կազմում ձևավորել առանձին մարմին, որը կզբաղվի 
գիտության հարցերով` սկսած հիմնարար հետազոտությունների գերակայու-
թյունների որոշումից մինչև ստացված կիրառական արդյունքների առևտրայ-
նացում: Ընդ որում, այդ գործառույթների մի մասն իրականացնող կառույց 
գոյություն ունի. դա Գիտությունների ազգային ակադեմիան է: Ուստի կարե-
լի է ձևավորել նոր նախարարություն վերջինիս հիման վրա` ընդլայնելով 
գործառույթները (օրինակ` Գիտության և տեխնոլոգիաների նախարարու-
թյուն) կամ ձևավորել առանձին նախարարություն` Գիտության և տեխնոլո-
գիաների: Հաշվի առնելով Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ավան-
դույթները և ինտեգրվածությունը գիտական համաշխարհային հանրությա-
նը` առավել նպատակահարմար է չփոխել դրա կարգավիճակը, սակայն ընդ-
լայնել գործառույթները` մշակելով կառավարության հետ համագործակցու-
թյան առանձնահատուկ կառուցակարգեր: Այս դեպքում արդեն Գիտության 
պետական կոմիտեն (գուցե նաև Կրթության և գիտության նախարարության 
առանձնացված ստորաբաժանում համարվող` «ՀՀ բարձրագույն որակավոր-
ման հանձնաժողով» գործակալությունը) պետք է ընդգրկվի Գիտությունների 
ազգային ակադեմիայի կազմում, որը կդառնա գիտության ոլորտը կարգա-
վորող պետական կառավարման միասնական մարմին: Իսկ Գիտության և 
տեխնոլոգիաների նախարարության ձևավորման դեպքում դրա հիմնական 
գործառույթները պետք է լինեն գիտատեխնիկական քաղաքականության 
մշակումն ու իրագործումը, նպատակային գիտական հետազոտությունների 
անցկացման կազմակերպումը, նորամուծական գործունեությանն անհրա-
ժեշտ նախադրյալների ստեղծումը, գիտություն–արտադրություն կապի 
ապահովումը` կազմակերպելով Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 
ինստիտուտների գիտական արտադրանքի առևտրայնացման գործընթաց-
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ները, ինչպես նաև պետական նպատակային ծրագրերի պատվերի մրցու-
թային տեղադրման, ֆինանսավորման և կատարման նկատմամբ վերա-
հսկողությունը: 

Գործադիր իշխանության կազմում է նաև Սպորտի և երիտասարդու-
թյան հարցերի նախարարությունը, որը գործնականում ունի բավական սեղմ 
կառուցվածք (նույնիսկ, որոշ առումով, արհեստականորեն մեծացված, սա-
կայն փոքր բովանդակությամբ)` ներառելով 5 վարչություն, 5 բաժին, քար-
տուղարություն: 

Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանն ամրա-
գրված է 28 գործառույթ: Դրանք հիմնականում ձևակերպված են բավական 
ընդհանուր` ոլորտի առումով (սակայն հստակ` գործընթացի առումով): Ընդ-
հանրապես, բավական անհասկանալի է երիտասարդության հարցերի ոլոր-
տը: 

Սպորտի և երիտասարդության նախարարության գործառույթների 
կազմը, ինչպես նաև կազմակերպական կառուցվածքը թույլ են տալիս եզրա-
կացնել, որ այս նախարարության գործառույթների իրականացման համար 
բավական է առավելագույնը 3 վարչություն, այն էլ` այլ նախարարության 
կազմում, մասնավորապես` Մշակույթի նախարարության հետ միավորման 
արդյունքում, քանի որ պետական կառավարման այս երկու մարմինների 
պատասխանատվության ոլորտներում պետական մասնակցության բնույթը 
և կառուցակարգերը բավական նման են: 

Մշակույթի նախարարությունը ներառում է 7 վարչություն, 5 բաժին, 
որպես առանձնացված ստորաբաժանումներ` 2 գործակալություն, 1 պետա-
կան հիմնարկ, 73 ՊՈԱԿ: 

Նախարարության կանոնադրությամբ սահմանված է 32 գործառույթ: 
Մշակույթի նախարարության կառուցվածքից և գործառույթների կազ-

մից երևում է, որ այն հիմնականում զբաղվում է ՊՈԱԿ-ների բնականոն գոր-
ծունեության ապահովմամբ և սպասարկմամբ, ինչպես նաև քաղաքականու-
թյունների մշակմամբ: Ակնհայտ է, որ այս նախարարությունը չի կարելի հա-
մարել ծանրաբեռնված, և նախարարությունների միավորման վերոնշյալ 
առաջարկությունն իրատեսական է: Երկու նախարարության կազմում էլ 
շատ են ոչ պրոֆիլային ստորաբաժանումները, հետևաբար` կապահովվի 
պետական կառավարման մարմինների պահպանման ծախսերի զգալի չա-
փով կրճատում: 

Սփյուռքի նախարարության կառուցվածքում ներառված է 11 վարչու-
թյուն (որոնց կազմում` 15 բաժին), 3 բաժին, քարտուղարություն: 

Կանոնադրությամբ սահմանված է 25 գործառույթ, ընդ որում, դրանց 
մի մասը համընկնում է Սպորտի և երիտասարդության, ինչպես նաև Մշա-
կույթի նախարարության գործառույթներին` այն տարբերությամբ, որ դրանք 
նախատեսված են Սփյուռքի համար: Առկա են ընդհանրություններ Արտա-



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ  

 

 51 

քին գործերի նախարարության գործառույթների հետ: Այս ամենը հաշվի առ-
նելով` նպատակահարմար է լուծարել Սփյուռքի նախարարությունը` դրա 
գործառույթները փոխանցելով Արտաքին գործերի նախարարությանը և 
միավորված` Սպորտի և երիտասարդության ու Մշակույթի նախարարու-
թյուններին: 

Այսպիսով` սոցիալական-մշակութային գործառույթներ իրականացնող 
պետական կառավարման մարմինների կազմի և կառուցվածքի օպտիմալաց-
ման համար հարկ է ձեռնարկել հետևյալ նպատակային բարեփոխումները. 

• հնարավորինս կրճատել սոցիալական ոլորտի նախարարություն-
ների առանձնացված ստորաբաժանումների կազմը կամ, գոնե, 
հստակեցնել դրանց գործառույթներն ու անվանումները, ինչն առա-
ջին հերթին վերաբերում է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
և Բնապահպանության նախարարություններին, 

• Կրթության և գիտության նախարարությունը վերափոխել Կրթու-
թյան նախարարության` գիտությանը վերաբերող գործառույթները 
փոխանցելով Գիտությունների ազգային ակադեմիային` որպես գի-
տության ոլորտը կարգավորող միասնական կառույցի, կամ ձևավո-
րել Գիտության և տեխնոլոգիաների նախարարություն, 

• միավորել Սպորտի և երիտասարդության հարցերի և Մշակույթի 
նախարարությունները` հաշվի առնելով դրանց ընդհանրություն-
ներն ու ծախսերի կրճատման հնարավորությունները, 

• Սփյուռքի նախարարության գործառույթները փոխանցել Արտաքին 
գործերի նախարարությանը, ինչպես նաև վերոնշյալ միավորված 
նախարարությանը: 

Այս կառուցվածքային բարեփոխումների արդյունքում սոցիալական-
մշակութային խմբի գործառույթներ իրականացնող պետական կառավար-
ման մարմինների կազմը կունենա հետևյալ տեսքը (աղյուսակ 2.5): 

Գործադիր իշխանության իրավական-ուժային խմբի ոլորտները բա-
վական յուրահատուկ են, և այստեղ երբեմն կարևորվում են այլ չափանիշ-
ներ` բացի թվարկված երեքից: Այդուհանդերձ, պետական կառավարման 
այս ոլորտները կարգավորող մարմինների կառուցվածքն ու գործառույթնե-
րը նույնպես պետք է դիտարկել: 

Եթե օրինակ` տնտեսական-կազմակերպական խմբում արդյունավետ 
է պետական կառավարման մարմինների միավորում ու դրանց թվի կրճա-
տում կատարելը, ապա իրավական-ուժային ոլորտում այդ տրամաբանու-
թյունը հակակշռվում է նրանով, որ թեկուզ և նման գործառույթներով, սա-
կայն մի քանի կառույցների առկայությունը կարող է ապահովել ամբողջ հա-
մակարգի անաչառությունը: Այս առումով, նպատակահարմար չէ ձգտել պե-
տական կառավարման մարմինների թվի կրճատման: 
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Աղյուսակ 2.5 
Սոցիալական-մշակութային խմբի գործառույթներ իրականացնող 

պետական կառավարման մարմինների կազմը ներկայում և 
բարեփոխումներից հետո 

 

 

Ներկայում Բարեփոխումներից հետո 
Աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարություն 

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն 

Բնապահպանության 
նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն 

Առողջապահության նախարարություն Առողջապահության նախարարություն 
Կրթության նախարարություն 

Կրթության և գիտության 
նախարարություն 

կամ` Գիտության և 
տեխնոլոգիաների 
նախարարություն 

Գիտությունների ազգային 
ակադեմիա 

կամ` 
Գիտությունների 
ազգային 
ակադեմիա Գիտությունների 

ազգային ակադեմիա 
Սպորտի և երիտասարդության 
հարցերի նախարարություն 
Մշակույթի նախարարություն Մշակույթի և սպորտի նախարարություն 

Սփյուռքի նախարարություն Արտաքին գործերի նախարարություն 
 
Իրավական-ուժային խմբի գործառույթներ իրականացնող պետական 

կառավարման մարմիններն են. 
• Արդարադատության նախարարություն 
• Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախա-

րարություն 
• Արտաքին գործերի նախարարություն 
• Պաշտպանության նախարարություն 
• Ազգային անվտանգության ծառայություն 
• Միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե 
• ՀՀ ոստիկանություն 
• Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն 
Բացի վերոնշյալ` կառավարության կազմում ընդգրկված և դրան առ-

ընթեր մարմիններից, այս շարքը կարելի է դասել նաև Ազգային անվտան-
գության խորհուրդը, դեսպանություններն ու ներկայացուցչությունները: 

Արդարադատության նախարարությունը թեև ընդգրկված է գործադիր 
իշխանության կազմում, իր գործունեությամբ մեծապես հարում է դատական 
իշխանությանը: Սակայն դասական առումով, դա լիովին գործադիր իշխա-
նության մաս է` իր գործառույթների կատարողական բնույթով: 

Արդարադատության նախարարության կազմակերպական կառուց-
վածքում ընդգրկված են 4 վարչություն (որոնց կազմում` 7 բաժին), 6 բաժին, 
քարտուղարություն, որպես առանձնացված ստորաբաժանումներ` 3 գործա-
կալություն, 1 տեսչություն և 2 ծառայություն, 4 ՊՈԱԿ: 
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Արդարադատության նախարարության կանոնադրությամբ սահման-
ված է 25 գործառույթ: Դրանք հիմնականում վերաբերում են իրավական 
ոլորտին և չեն համընկնում գործադիր իշխանության այլ մարմինների գոր-
ծառույթների հետ: Այս առումով, Արդարադատության նախարարության ներ-
կայիս կարգավիճակն ու կառուցվածքը կարելի է համարել արդյունավետ: 

Հատկապես արտակարգ իրավիճակների մասով, որը հենց վերաբե-
րում է իրավական-ուժային գործառույթներին, Տարածքային կառավարման 
և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը համեմատաբար երիտա-
սարդներից է, սակայն ունի բավական ընդգրկուն և, միաժամանակ, օպտի-
մալ կառուցվածք: Ներառում է 10 վարչություն (միայն մեկն է զբաղվում ար-
տակարգ իրավիճակների ոլորտով), 1 բաժին, քարտուղարություն: 

Գործադիր իշխանության և մասնավորապես` կառավարության կա-
ռուցվածքի պարզեցման համար նպատակային է Տարածքային կառավար-
ման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը միացնել ներկայումս 
Կառավարությանն առընթեր գործող Միջուկային անվտանգության կարգա-
վորման պետական կոմիտեն` հաշվի առնելով գործառույթների ընդհանրու-
թյունները: Հնարավոր է միավորման մի քանի տարբերակ. կամ ընդգրկել 
հենց նախարարության կազմում` որպես վարչություն, կամ էլ վերածել 
առանձնացված ստորաբաժանման: Հաշվի առնելով, որ նախարարության 
հիմնական կառուցվածքի պրոֆիլային ստորաբաժանման գործառույթները 
հիմնականում վերաբերում են քաղաքականությունների մշակմանն ու վեր-
լուծություններին, առաջին տարբերակն այդքան էլ արդյունավետ չէ: 

Գործադիր իշխանության կառուցվածքում յուրահատուկ տեղ ունի Ար-
տաքին գործերի նախարարությունը: Ընդհանրապես, արտաքին գործերի, 
ինչպես նաև պաշտպանության ոլորտներում մեծ դերակատարում ունի Նա-
խագահը: Այս առումով, նշված ոլորտները կարելի է փաստացի համարել 
հարաբերականորեն անկախ: 

Արտաքին գործերի նախարարության կառուցվածքում ներառված են 
17 վարչություն (որոնց կազմում` 44 բաժին), 2 բաժին, քարտուղարություն, որ-
պես առանձնացված ստորաբաժանում` 2 գործակալություն: Լրացուցիչ հիմ-
նավորելով Սփյուռքի նախարարությանն առնչվող բարեփոխման նպատա-
կահարմարությունը` հարկ է նշել, որ Արտաքին գործերի նախարարության 
կազմում գործում են Սփյուռքի բաժինը և Մշակույթի և հումանիտար համա-
գործակցության վարչությունը: 

Արտաքին գործերի նախարարության կանոնադրությամբ սահմանված 
է 22 գործառույթ: Դրանք հիմնականում ունեն ընդհանուր ձևակերպումներ, 
ինչը, սակայն, հասկանալի է` հաշվի առնելով արտաքին հարաբերություննե-
րի բազմազանությունն ու որոշակի անորոշությունը: 

Պաշտպանության նախարարությունն ունի ուրույն կառուցվածք. նախ` 
դա փոխլրացնում է ՀՀ զինված ուժերի կառուցվածքին, ապա ընդգրկում է 
առանձնահատուկ ստորաբաժանումներ: Այսպես` Պաշտպանության նախա-
րարության կառուցվածքում ներառված են 12 վարչություն, 3 բաժին, քարտու-
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ղարություն, ռազմական ոստիկանությունը, քննչական ծառայությունը, կենտ-
րոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովը: 

Կանոնադրությամբ սահմանված է 25 գործառույթ: Հաշվի առնելով 
այս կառույցի ինքնատիպությունը և տեղեկությունների հասանելիության 
սահմանափակումները` կառուցվածքային բարեփոխումների հնարավորու-
թյունների բացահայտման համար անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ 
ուսումնասիրություն: 

Ազգային անվտանգության ծառայության` որպես կառավարությանն 
առընթեր մարմնի գոյությունը վիճարկելի չէ: Վիճարկելի չէ նաև Ազգային 
անվտանգության խորհրդի գոյությունը: Սակայն, ուսումնասիրելով այս եր-
կու կառույցն ըստ կառուցվածքների, պարզ է դառնում, որ Ազգային ան-
վտանգության խորհրդի աշխատակազմը (4 վարչություն) առավելապես 
զբաղվում է քաղաքականությունների մշակմամբ ու վերլուծություններով, հե-
տևաբար` կարելի է ներառել Ազգային անվտանգության ծառայության կազ-
մում, իսկ Ազգային անվտանգության խորհրդին վերապահել Նախագահի` 
խորհրդատվական մարմնի կարգավիճակ: 

ՀՀ ոստիկանությունը և Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վար-
չությունը գործում են կառավարությանն առընթեր և, ընդհանուր առմամբ, 
ունեն օպտիմալ կարգավիճակ, կառուցվածք ու գործառույթներ: Ոստիկանու-
թյան ներկայիս ձևաչափն ակնհայտորեն ավելի արդյունավետ է, քան նախ-
կինում` Ներքին գործերի նախարարության առկայությամբ: Իսկ Քաղաքա-
ցիական ավիացիայի գլխավոր վարչության գործառույթներն ընդհանրու-
թյուններ ունեն թե՛ ՀՀ ոստիկանության (Ճանապարհային ոստիկանության), 
թե՛ Տրանսպորտի և կապի նախարարության գործառույթների հետ: Գուցե 
հաշվի առնելով ներկայացված բարեփոխումների ընդհանուր տրամաբանու-
թյունը` կարելի է Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը ներ-
առել Էկոնոմիկայի նախարարության կազմում` որպես առանձնացված ստո-
րաբաժանում (քանի որ գործառույթների կազմն ավելի բազմաբնույթ է): 

Այսպիսով` իրավական-ուժային խմբի գործառույթներով պետական 
կառավարման մարմինների կազմի և կառուցվածքի օպտիմալացման հա-
մար նպատակահարմար է կատարել հետևյալ բարեփոխումները. 

• Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախա-
րարությանը միացնել ներկայում կառավարությանն առընթեր գոր-
ծող Միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կո-
միտեն` հաշվի առնելով գործառույթների ընդհանրությունները, 

• Ազգային անվտանգության խորհրդի վարչությունները ներառել 
Ազգային անվտանգության ծառայության կազմում, իսկ Ազգային 
անվտանգության խորհրդին վերապահել Նախագահի` խորհրդատ-
վական մարմնի կարգավիճակ, 
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• ներառել Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը 
Էկոնոմիկայի նախարարության կազմում` որպես առանձնացված 
ստորաբաժանում: 

Առանձնակի քննարկման նյութ է նախարարների տեղակալների քա-
նակի հարցը: Ինչպես նշվել է, որոշ նախարարություններում նրանց թիվը 
հիմնավորված չէ: Ներկայում գործող 18 նախարարությունում և Կառավա-
րության աշխատակազմում, որի ղեկավարը ևս ունի նախարարի կարգավի-
ճակ, նախատեսված է 68 նախարարի տեղակալի պաշտոն (աղյուսակ 2.6): 

 
Աղյուսակ 2.6 

Նախարարների տեղակալների քանակն  
ըստ նախարարությունների 

 

Նախարարություն Նախարարի տեղակալ 
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 4 
Առողջապահության 4 
Արդարադատության 4 
Արտաքին գործերի 4 
Բնապահպանության 2 
Գյուղատնտեսության 5 
Էկոնոմիկայի 5 
Էներգետիկայի և բնական պաշարների 5 
Կրթության և գիտության 2 
Միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների 1 
Մշակույթի 3 
Պաշտպանության 3 
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի 3 
Սփյուռքի 2 
Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների 5 
Տրանսպորտի և կապի 2 
Քաղաքաշինության 4 
Ֆինանսների 7 
Կառավարության աշխատակազմ 3 
Ընդամենը 68 
Միջին (մեկ նախարարության հաշվով) 3.6 

 
Տրամաբանորեն` նախարարների տեղակալների քանակը պետք է 

պայմանավորված լինի ստորաբաժանումների թվով (վարչություններ և բա-
ժիններ` առանց վարչությունների կազմի մեջ մտնող բաժինների), ինչպես 
նաև գործառույթների ծավալով ու բազմազանությամբ: Այս առումով, հաս-
կանալի չէ որոշ (հատկապես` ճյուղային) նախարարություններում տեղակալ-
ների պաշտոն զբաղեցնողների թիվը (4-5 տեղակալ): 

Ստորև ներկայացնում ենք նախարարությունների ստորաբաժանումնե-
րի և նախարարների տեղակալների քանակային համադրությունը (աղյու-
սակ 2.7): 
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Աղյուսակ 2.7 
Նախարարների տեղակալների և ստորաբաժանումների 
քանակի համեմատությունն ըստ նախարարությունների 

 

Նախարարություն Ստորաբաժա-
նումներ 

Ստորաբաժանումներ 
ըստ նախարարի  

1 տեղակալի 
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 13 3.3 
Առողջապահության 13 3.3 
Արդարադատության 10 2.5 
Արտաքին գործերի 19 4.8 
Բնապահպանության 15 7.5 
Գյուղատնտեսության 19 3.8 
Էկոնոմիկայի 18 3.6 
Էներգետիկայի և բնական պաշարների 14 2.8 
Կրթության և գիտության 15 7.5 
Մշակույթի 12 4 
Պաշտպանության 15 5 
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի 10 3.3 
Սփյուռքի 14 7 
Տարածքային կառավարման և արտակարգ 
իրավիճակների 11 2.2 

Տրանսպորտի և կապի 13 6.5 
Քաղաքաշինության 12 3 
Ֆինանսների 37 5.3 
Կառավարության աշխատակազմ 21 7 
Ընդամենը 281 - 
Միջին (մեկ նախարարության հաշվով) 15.6 4.2 

 
Աղյուսակից երևում է, որ այն նախարարություններում, որտեղ նախա-

րարի 1 տեղակալի հաշվով ստորաբաժանումների քանակը քիչ է, կա տեղա-
կալների քանակի կամ հիմնավորման, կամ կրճատման կարիք: Խնդիրն 
ակնհայտ է օրինակ` Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարու-
թյան դեպքում: 

Ընդհանուր առմամբ, առաջարկված կառուցվածքային բարեփոխում-
ների արդյունքում ներկայիս 18 նախարարության փոխարեն կգործի ընդա-
մենը 13-ը կամ 14-ը, իսկ կառավարությանն առընթեր 6 մարմնի փոխարեն` 
ընդամենը 3-ը: Գործադիր իշխանության` կառավարությունից դուրս գործող 
մարմինների թիվը կկրճատվի 4-ով: 

Այսպիսով` կառավարության կազմում և դրան առընթեր կգործեն 
հետևյալ մարմինները. 

1. Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 
2. Առողջապահության նախարարություն 
3. Արդարադատության նախարարություն 
4. Արտաքին գործերի նախարարություն 
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5. Բնապահպանության նախարարություն 
6. Գիտության և տեխնոլոգիաների նախարարություն 
7. Էկոնոմիկայի նախարարություն 
8. Կրթության նախարարություն 
9. Միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նա-

խարարություն 
10. Մշակույթի և սպորտի նախարարություն 
11. Պաշտպանության նախարարություն 
12. Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախա-

րարություն 
13. Քաղաքաշինության նախարարություն 
14. Ֆինանսների նախարարություն 
15. Ազգային անվտանգության ծառայություն 
16. ՀՀ ոստիկանություն 
17. Մաքսային ծառայություն 
Գործադիր իշխանության մաս կկազմեն նաև հետևյալ կառույցները. 
• Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձ-

նաժողով 
• Քաղաքացիական և քաղաքական ծառայության խորհուրդ 
• Ազգային վիճակագրական ծառայություն 
• Կենտրոնական բանկ 
• Գիտությունների ազգային ակադեմիա 
Գործադիր իշխանության նման կառուցվածքի նպատակահարմարու-

թյունն էլ ավելի է հիմնավորվում միջազգային փորձի համեմատությամբ 
(աղյուսակ 2.8): Աղյուսակից երևում է, որ առավել զարգացած և հանրային 
կառավարման առավել արդյունավետ համակարգով պետություններում նա-
խարարությունների թիվը հիմնականում ավելի փոքր է: 

Գործադիր իշխանության կառուցվածքում, թեև առկա են որոշակի 
իրավական հիմքեր, խառնաշփոթ է առաջացնում պետական կառավարման 
մարմինների կարգավիճակների բազմազանությունը` նախարարություններ, 
գործակալություններ, տեսչություններ, ծառայություններ, պետական հիմ-
նարկներ, խորհուրդներ, հանձնաժողովներ, կոմիտեներ և վարչություններ: 
Նման «գունապնակի» առկայությունն ավելորդ բարդություններ է ստեղծում 
գործադիր իշխանության կառուցվածքի առումով: Բավարար և առավել ար-
դյունավետ է գործադիր իշխանության բոլոր մարմինները (բացառությամբ 
հատուկ կարգավիճակով կառույցների) դասակարգել ըստ 3 տեսակի` նա-
խարարություններ, հանձնաժողովներ, ծառայություններ: Ընդ որում, դրանք 
պետք է հստակ տարանջատել ըստ գործառույթների: Այսպես` նախարարու-
թյունները գոծադիր իշխանության հենասյուներն են, հիմնական պատաս-
խանատու կառույցները, քաղաքականություն մշակողները (որպես առաջնա-
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յին տարբերակիչ) ու առավել խոշոր կառույցները: Հանձնաժողովի կարգա-
վիճակ պետք է ունենան այն մարմինները, որոնց հիմնական գործառույթը 
որոշումների ընդունումն է, ինչի արդյունավետության համար էլ անհրաժեշտ 
է կոլեգիալ (խորհրդակցական) մարմին` հանձնաժողով: Օրինակ` Տնտեսա-
կան մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը պետք է 
ունենա նույն կարգավիճակը, ինչ, ասենք, Քաղաքացիական ծառայության 
խորհուրդը և մի շարք այլ կառույցներ: Ինչ վերաբերում է պետական կառա-
վարման մարմինների երրորդ տեսակին` ծառայություններին, ապա դրանք 
պետք է լինեն անմիջականորեն հանրային ծառայություններ մատուցող 
մարմինները` առավելապես կատարողական գործառույթներով. օրինակ` 
Մաքսային ծառայությունը, Ազգային անվտանգության ծառայությունը, Ոս-
տիկանությունը և այլն: Նույն դասակարգմանը պետք է ենթարկվեն նաև նա-
խարարությունների առանձնացված ստորաբաժանումները: Օրինակ` Զբաղ-
վածության պետական գործակալությունը կարող է դառնալ Զբաղվածու-
թյան պետական ծառայություն: Սա թույլ կտա ավելի հստակեցնել պետա-
կան կառավարման մարմինների կարգավիճակը և դրանցից բխող` թե՛ կա-
ռուցվածքային, թե՛ գործառութային առանձնահատկությունները: 

 
 

Աղյուսակ 2.8 
Նախարարությունների թիվը տարբեր պետություններում 

 

Պետություն Նախարարությունների թիվ 
Էստոնիա 11 
Ճապոնիա 11 
Նիդեռլանդներ 11 
Բելգիա 12 
Ավստրիա 13 
Սլովակիա 13 
Ուրուգվայ 13 
Իռլանդիա 14 
Գերմանիա 15 
Բուլղարիա 16 
Իտալիա 16 
Ղազախստան 17 
Հունաստան 18 
Վրաստան 19 
Թաիլանդ 20 
Չիլի 21 
Նիգերիա 27 
Մյանմա 30 
Բանգլադեշ 47 
Շրի Լանկա 69 

 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ  
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Տարբեր կարգավիճակով մարմինների կազմն արտացոլված է աղյու-
սակ 2.9-ում` ներառելով նախարարությունների և կառավարությանն առըն-
թեր մարմինների առանձնացված ստորաբաժանումները, ինչպես նաև գոր-
ծադիր իշխանության այլ կառույցներն ըստ ոլորտների: 

 
Աղյուսակ 2.9 

Տարբեր կարգավիճակով պետական կառավարման  
մարմինների կազմն ըստ ոլորտների 
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Աշխատանք և սոցիալական հարցեր 1 2 1      4 
Առողջապահություն 1 1  1     3 
Արդարադատություն 1 3 2 1     7 
Արտաքին գործեր 1 1       2 
Բնապահպանություն 1 3  1     5 
Գյուղատնտեսություն 1 1 1 1     4 
Էկոնոմիկա 1 2  1     4 
Էներգետիկա և բնական պաշարներ 1 2  2     5 
Կրթություն և գիտություն 1 2  2 1    6 
Միջազգային տնտեսական ինտեգրում և 
բարեփոխումներ 1        1 

Մշակույթ 1 2       3 
Պաշտպանություն 1     1   2 
Սպորտ և երիտասարդության հարցեր 1        1 
Սփյուռք 1        1 
Տարածքային կառավարում և արտակարգ 
իրավիճակներ 1 3 2 1     7 

Տրանսպորտ և կապ 1 1  1     3 
Քաղաքաշինություն 1 1  1     3 
Ֆինանսներ 1 2  3     6 
Կառավարության աշխատակազմ 1     1   2 
Ազգային անվտանգություն   1      1 
Անշարժ գույքի կադաստր    1 1    2 
Միջուկային անվտանգության կարգավորում     1    1 
Պետական գույքի կառավարում       1  1 
Քաղաքացիական ավիացիա       1  1 
Ընդամենը (Կառավարություն և դրան 
առընթեր մարմիններ) 19 26 7 16 3 2 2 0 75 

Գործադիր իշխանության այլ հիմնական 
մարմիններ   1   4  2 7 

Ընդամենը 19 26 8 16 3 6 2 2 82 
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Աղյուսակում ընդգրկված չեն պետական հիմնարկները, ՊՈԱԿ-ները, 
պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունները, հիմնադրամները, ինչ-
պես նաև առանձնահատուկ կարգավիճակով մարմինները (Ոստիկանու-
թյուն, Կենտրոնական բանկ, Գիտությունների ազգային ակադեմիա): 

Այսօր գործադիր իշխանության կառուցվածքային բարեփոխումների 
կարևոր ուղղություններից է հանրային ծառայությունների հեռահար մատու-
ցումը էլեկտրոնային կառավարման համակարգի օգտագործմամբ: Անշուշտ, 
նման համակարգի ներդրումն ու հնարավորությունների ընդլայնումը դեռևս 
չեն նշանակում, որ կարելի է կատարել ստորաբաժանումների և ծառայողնե-
րի զանգվածային կրճատումներ` ապահովելով միջոցների զգալի խնայում: 
Խնդիրն այն է, որ նույնիսկ եթե պետական կառավարման ամբողջ համա-
կարգը պատրաստ լինի անցման ծառայությունների մատուցման էլեկտրո-
նային տարբերակին, կարող է պարզվել, որ «սպառողը» դեռևս պատրաստ 
չէ այդ փոփոխություններին: Հեռանկարում, իհարկե, խնդիրն այդքան մտա-
հոգող չի լինի, բայց ներկա փուլում նման համակարգը պետք է գործի ավան-
դական կառուցակարգերին զուգահեռ: 

Ներկայում էլեկտրոնային կառավարումը հիմնականում տեղեկատվա-
կան բնույթի է. ապահովում է իրավական ակտերի և տվյալների բազաների 
հասանելիություն: Սակայն առավել կարևորվում են նշված համակարգի ին-
տերակտիվ հնարավորությունները, մասնավորապես` կառավարությանը 
նամակ գրելն ու նամակին հետևելը, լիցենզիաների հայտերի ներկայացումը, 
պետական վճարումների կատարումը, կազմակերպությունների էլեկտրոնա-
յին գրանցումը, հարկային հաշվետվությունների ներկայացումը և այլն: 

Հայտնի է, որ էլեկտրոնային եղանակով հանրային ծառայությունների 
մատուցումն ունի մի շարք առավելություններ` ժամանակի խնայում, կոռուպ-
ցիոն ռիսկերի նվազում, թափանցիկության ավելի բարձր աստիճան, պետա-
կան կառավարման մարմինների պահպանման ծախսերի կրճատում և այլն: 
Հետևաբար` կարևորվում է դրա զարգացումը, և այս փուլում դա պետք է 
անել առանց միջոցներ խնայելու, քանի որ հետագայում համակարգի առա-
վել ակտիվ շահագործումը թույլ կտա զգալիորեն կրճատել գործադիր իշխա-
նության պահպանման ծախսերը: 

 
 
 
 
 
 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ  
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ԳԼՈՒԽ 3 
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԼԱՎԱՐԿՄԱՆ 
ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

3.1 Վարչատարածքային բաժանման 
բարեփոխումների ուղղությունները  

 
Հայաստանի Հանրապետությունում շատ համայնքներ փաստացիորեն 

չեն իրականացնում օրենսդրությամբ իրենց վերապահված լիազորություննե-
րի մեծ մասը, ինչը, նախևառաջ, բացատրվում է համայնքների տնտեսական 
և ֆինանսական իրական ներուժի ոչ բավարար վիճակով և մեծ թվով փոքր 
ու թույլ կարողություններով համայնքների առկայությամբ: Նման իրավիճա-
կում անհնար է դառնում նաև տեղական ինքնակառավարման համակարգի 
ապակենտրոնացման հետագա խորացումը: Իսկ ապակենտրոնացումն ինք-
նանպատակ լինել չի կարող. դրա հիմնական արդյունքը պետք է լինի այս 
կամ այն լիազորության առավել արդյունավետ իրականացումը, որից էլ 
պետք է օգտվեն համայնքների բնակիչները: Լիազորության իրականացումը 
հնարավոր է համապատասխան ֆինանսական միջոցների և ռեսուրսների 
առկայության պայմաններում: Պետության ֆինանսական ռեսուրսների սահ-
մանափակ լինելու պայմաններում առաջիկա տարիներին բավական բարդ է 
լինելու զգալիորեն ավելացնել համայնքներին հատկացվող ֆինանսական 
միջոցները: Բացի այդ, ֆինանսավորման ավելացումը որպես երկարաժամ-
կետ լուծում դիտարկվել չի կարող, քանի որ անարդյունավետ կառավարման 
արդյունքում դա կհանգեցնի բյուջետային միջոցների փոշիացման: 

Մեր երկրում տեղական ինքնակառավարման համակարգի առջև ծա-
ռացած այս հիմնախնդիրը կարող է լուծվել վարչատարածքային բարեփո-
խումների միջոցով: Վերջինս, սովորաբար, բարդ խնդիր է և չի կարող վե-
րածվել տեղական իշխանությունների սահմանների վերագծման: Տարբեր 
տեսանկյուններ պետք է հաշվի առնվեն համապատասխան չափերով նոր` 
արդյունավետ և հաշվետու տեղական իշխանություններ կազմավորելու հա-
մար1: Անգամ հասուն և կայուն ժողովրդավարական համակարգ ունեցող 
երկրներում ժամանակի ընթացքում վարչատարածքային բաժանումը չի 
մնում անփոփոխ, այլ հարմարեցվում և փոփոխվում է՝ կախված գերակայու-
թյուններից, կարիքներից և առկա ռեսուրսներից: Այս երկրներում վարչա-

                                                 
1  Analytical study on optimal administrative-territorial structure for Republic of Moldova, Center 

Analytic Independent, Chișinău, 2010. 
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տարածքային բաժանման փոփոխությունները հենվում են տնտեսական 
նպատակահարմարության, ինչպես նաև պատմաաշխարհագրական որոշա-
կի սկզբունքների վրա և չեն վերաճում ընտրական-քաղաքական գործըն-
թացների ապահովման կառուցակարգի: 

Վարչատարածքային բաժանման համակարգի զարգացման համաշ-
խարհային փորձը ցույց է տալիս, որ համայնքների օպտիմալ մեծությունը 
լուրջ հիմնախնդիր է, որի քննարկման ժամանակ պետք է հաշվի առնվեն 
հետևյալ գործոնները. 

• տնտեսական արդյունավետություն. մատուցել առավել լայն շրջա-
նակի ծառայություններ՝ հնարավորինս քիչ ծախսերով, 

• ժողովրդավարություն. ստեղծել կառավարման այնպիսի կառուց-
վածք, որը թույլ կտա մեծաթիվ բնակիչների մասնակից դարձնել 
իրենց համայնքի կառավարմանը, ինչպես նաև հնարավորինս 
ապահովել կառավարման մարմինների գործունեության թափան-
ցիկությունն ու հաշվետվողականությունը, 

• տեղաբաշխում. ստեղծել այնպիսի կառուցվածք և բաժանում, որի 
դեպքում մատուցվող ծառայությունները և հարկային բեռը կլինեն 
հավասարաչափ և արդարացի երկրի ողջ տարածքում, 

• զարգացում. ընտրել այնպիսի վարչատարածքային կառուցվածք, 
որը կապահովի առավելագույն տնտեսական աճ1: 

ՀՀ կառավարության համար նման բարեփոխումների քիչ թե շատ ար-
դյունավետ տարբերակ է համարվում վարչատարածքային համակարգի վե-
րակազմակերպմամբ համայնքների խոշորացման գործընթացը և միջազգա-
յին փորձում լայն կիրառություն գտած՝ միջհամայնքային համագործակցու-
թյան ինստիտուտի ներդրումը: Սրա վերաբերյալ արդեն կա բավական ծա-
վալուն ուսումնասիրություն` «Միջհամայնքային միավորումների ձևավոր-
ման և համայնքների խոշորացման հայեցակարգային մոտեցումներ»` մշակ-
ված Տարածքային կառավարման նախարարության կողմից: Ըստ հայեցա-
կարգի տրամաբանության` հնարավոր է օրենսդրական դաշտի փոփոխու-
թյուններով ձևավորել վարչատարածքային նոր համակարգ: Հայաստանում 
կձևավորվի շուրջ 300-350 համայնք, որոնք կստեղծվեն համայնքների խոշո-
րացման արդյունքում, 15000-ից ավելի բնակչություն ունեցող 22 ինքնուրույն 
քաղաքներ և 40-45 միջհամայնքային միավորումներ, որոնց բնակչությունը 
կկազմի 15000-ից մինչև 50000: 

Հայեցակարգը սահմանում է համայնքների խոշորացման որոշ 
սկզբունքներ. 

Տնտեսական նպատակահարմարություն։ Համայնքների խոշորացումը 
պետք է տնտեսապես հիմնավորված լինի։ Միացման արդյունքում նոր 

                                                 
1  Constituency, Size and Electoral Politics: A Comparison of Patterns at Local Elections in Norway and 

the UK. Goldsmith M. and Rose L., 2000. 
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ստեղծված համայնքի աշխատակազմի թիվը զգալիորեն ավելի քիչ կլինի, 
քան այդ համայնքի կազմի մեջ միավորված նախկին համայնքների աշխա-
տակազմերի հանրագումարային թիվը: Այդպիսով՝ զգալիորեն կկրճատվեն 
ապարատի պահպանման ծախսերը, որի արդյունքում կավելանան բնակչու-
թյանը ծառայություններ մատուցելուն ուղղված ֆինանսական միջոցները: 
Բացի դրանից, զգալիորեն կփոքրանան միավոր ծառայության վրա կատար-
վող ծախսերը։ Էականորեն կմեծանան տնտեսական գործունեության խրա-
խուսման հնարավորությունները՝ կապված համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող հողային ռեսուրսների, գույքի, ֆինանսական միջոցների ծա-
վալների խոշորացման հետ1: 

Նշված տնտեսական նպատակահարմարությունը քննելով համայնքնե-
րի բյուջեների իրական հնարավորությունների տեսանկյունից` հարկ է նշել. 

• պահպանման ծախսերիի կրճատմամբ պայմանավորված՝ միջինը 
3-4 համայնքի միացումից ակնկալվող տնտեսական արդյունավե-
տության աճն էական չի լինի և փոքր ազդեցություն կունենա միա-
վոր ծառայությանը բաժին ընկնող ծախսերի վրա. համայնքների 
գրեթե 50%-ի պարագայում դա կբավարարի միայն վարչական 
ապարատի պահպանման ծախսերը հոգալուն, 

• խոշորացման արդյունքում ակնկալվող գյուղատնտեսական ենթա-
կառուցվածքների ձևավորումը չի կարող նպաստել հողային ռե-
սուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացմանը, 
քանի որ առաջացող ռեսուրսը չի կարող այդ նպատակի համար 
բավարար լինել: 

Բնակչությանը ծառայություններ մատուցելու հնարավորության ապա-
հովում և բնակչության համար հանրային ծառայություններից օգտվելու հա-
սանելիություն։ Համայնքների միացմամբ ստեղծված նոր համայնքը պետք է 
ի վիճակի լինի մատուցելու ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակում առկա 
բոլոր համայնքային ծառայությունները՝ ընդ որում, դրանցից օգտվելու հնա-
րավորություն ընձեռելով համայնքի կազմում ընդգրկված բոլոր բնակավայ-
րերի բնակչությանը2: 

Համաձայնելով այն մտքին, որ խոշորացման հիմնական նպատակնե-
րից մեկը պետք է լինի բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների շրջա-
նակի ընդլայնումը, հարկ ենք համարում նշել, որ ներկայում նույնիսկ խոշոր 
համայնքի կառավարման մարմինները լիարժեք կարողություններ չունեն 
մատուցելու «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահման-
ված համայնքային բոլոր ծառայությունները, անգամ` պարտադիր լիազորու-
թյուններով ամրագրվածները: 

                                                 
1 Միջհամայնքային միավորումների ձևավորման և համայնքների խոշորացման հայեցակարգա-

յին մոտեցումներ, http://www.gov.am/files/meetings/2008/213.pdf 
2 Տե՛ս նույնը: 
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ՏԻՄ-երի ինքնուրույնության ապահովում։ Փոքր համայնքները, չունե-
նալով իրենց լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ ռե-
սուրսներ, փաստացի զրկված են ինքնուրույն համայնքային քաղաքականու-
թյուն մշակելու և իրականացնելու հնարավորությունից։ Խոշորացնելով հա-
մայնքները, դրանով իսկ կենտրոնացնելով չափից դուրս փոշիացված ռե-
սուրսները՝ իրական հնարավորություն կստեղծվի ՏԻՄ-երի ինքնուրույնու-
թյան ապահովման համար: 

Վերը նշվածը հաստատում է արդեն ներկայացված այն պնդումը, որ 
նման եղանակով իրականացվելիք խոշորացումից առաջացած ֆինանսա-
կան ռեսուրսները չեն կարող բավարարել ինքնուրույն քաղաքականության 
մշակմանն ու դրա իրագործմանը: Համայնքների խոշորացման համաշխար-
հային փորձը վկայում է, որ դա բավական զգայուն գործընթաց է և հաճախ 
մերժվում է թե' բնակչության, թե' տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ների կողմից հիմնականում հակասական հետևանքների պատճառով: Ուս-
տի նույնիսկ մանրամասն մշակված ու հիմնավորված հայեցակարգի և տա-
րածքային բարեփոխումների մասին օրենքի առկայության պարագայում 
դժվար է իրականացնել այդ մտահղացումը: 

Հաշվի առնելով վարչատարածքային բարեփոխումների ողջ բարդու-
թյունը, դրա բազմագործոնայնությունն ու հնարավոր հետևանքները` կարելի 
է արձանագրել, որ այս ոլորտում որոշումների ընդունման շտապողականու-
թյունը չի կարող արդարացվել՝ հանգեցնելով ինչպես տեղական ինքնակա-
ռավարման հիմնարար գաղափարի խեղաթյուրման, այնպես էլ համակարգի 
գործունեության մեջ հետագա լուրջ բարդությունների: 

Ուսումնասիրելով ՀԽՍՀ վարչատարածքային բաժանման համակար-
գը (աղյուսակ 3.1.1)` կարելի է արձանագրել, որ դրա հիման վրա գործող տե-
ղական կառավարման խորհրդային համակարգը, լինելով կենտրոնաձիգ 
(սոցիալիստական), ըստ էության և ըստ բովանդակության երկմակարդակ 
էր՝ օրենսդրորեն օժտված բոլոր անհրաժեշտ լիազորություններով և դրանց 
իրականացման ռեսուրսներով: 

Այսպես՝ շրջանային խորհուրդը, լինելով արդեն կայացած կառույց և 
կենտրոնացնելով ենթակա համայնքների ռեսուրսների համապատասխան 
մասը, ըստ էության, կարողանում էր կատարել իր լիազորությունները: 
Շրջխորհուրդները նաև կառավարող ու ուղղորդող օղակներ էին, որոնց մի-
ջոցով ձևակերպվում ու լուծվում էին համայնքների և դրանց ենթակայության 
տակ գտնվող տարածքների կարևոր հիմնախնդիրները: Ներկա համակար-
գը ներդնելիս, սակայն, չեն պահպանվել նախկին համակարգի դրական 
առանձնահատկությունները և չսպառված ներուժը: ՀՀ մարզերը ձևավորվել 
են հիմնականում նախկին շրջանների պարզ, մեխանիկական միացմամբ, 
իսկ համայնքները` դրանց պարզ, մեխանիկական տրոհմամբ: Ընդ որում, 
նախկինում շրջաններին վերապահված լիազորությունների զգալի մասը փո-



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
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խանցվել է ոչ թե դրանց «իրավահաջորդ» մարզպետարաններին, այլ համա-
պատասխան նախարարություններին: 

 

Աղյուսակ 3.1.1 
Հայկական ԽՍՀ վարչատարածքային բաժանումը1 

 

Հանրապետական ենթակայության քաղաքներ 22 
Շրջանային ենթակայության քաղաքներ 5 
Շրջաններ 37 
Քաղաքների շրջաններ 10 
Քաղաքային տիպի ավաններ 31 
Գյուղական խորհուրդներ 479 

 
Տեղական ինքնակառավարման երկրորդ մակարդակի գործարկման 

համաշխարհային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դա ավելի 
ընդլայնված գործառույթներ ունի (առողջապահություն, շրջանային ճանա-
պարհներ, ենթակառուցվածքներ), այսինքն` իրականացնում է այն ծառայու-
թյունները, որոնք բնորոշ են մեծածավալ տնտեսություններին:  

Տեղական ինքնակառավարման երկմակարդակ համակարգը կարող է 
ապահովել որոշակի առավելություններ, մասնավորապես` միասնական 
կդարձնի երկրի ընդհանուր տարածքային կառավարման համակարգը` 
հստակեցնելով երկու մակարդակների միջև լիազորությունների բաշխումը, 
բացի դրանից, տարածքային մակարդակում ավելացած ֆինանսական կա-
րողությունները հնարավորություն կընձեռեն ներգրավելու ավելի որակյալ 
մարդկային ռեսուրսներ, և մասնագետները կնախընտրեն մնալ իրենց 
շրջաններում: Վերջապես, հնարավորություններ կստեղծվեն օգուտներ քա-
ղելու նախկինում փոքր համայնքների կողմից իրականացվող հանրային ծա-
ռայությունների ռեգիոնալացման արդյունքում ստեղծված մասշտաբի էֆեկ-
տից: Շրջանային մասշտաբը կխթանի ներդրումները հանրային ծառայու-
թյուններում ու կզարգացնի մասնավոր և հանրային ոլորտների համագոր-
ծակցությունը: 

Ի տարբերություն մեծ երկրների (Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա, 
Միացյալ Թագավորություն, Իսպանիա և այլն), որոնք հիմնականում կիրա-
ռում են տեղական ինքնակառավարման բազմամակարդակ համակարգ, 
երկմակարդակ վարչատարածքային բաժանումը հարմար է այն երկրներին, 
որտեղ համայնքները չափազանց թույլ են՝ իրագործելու համար իրենց լիա-
զորությունների մեծ մասը, և նրանց տարածքային խոշորացումը նպատա-
կահարմար չէ: Այլ կերպ ասած` այսօրինակ բաժանումը նպաստավոր կարող 
է լինել հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունում վարչատարածքա-
յին բարեփոխումներ իրականացնելիս: 

                                                 
1 Հարությունյան Հ., Բյուջետային գործընթացը հանրային կառավարման համակարգում, Եր., 

2011: 
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Անդրադառնալով մեր երկրի տարածքային կառավարման հիմնա-
խնդիրներին` անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ դրանք տրամաբանորեն 
բաժանվում են երեք մակարդակի. նախ՝ զուտ տեղական բնույթի հարցեր, 
որոնք վերաբերում են միայն տվյալ համայնքի բնակիչներին, երկրորդ՝ հա-
մաքաղաքային կամ շրջանային նշանակության հարցեր, երրորդ` պետական 
մակարդակի խնդիրներ, որոնք առնչվում են տվյալ շրջանին:  

Ելնելով վերը նշված դատողություններից, կարծում ենք՝ ՀՀ տարած-
քային կառավարման խնդիրները լուծելու և այս առումով առավել արդյունա-
վետություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին ձևավորել 
տեղական ինքնակառավարման երկմակարդակ համակարգ (գծապատկեր 
3.1.1), դեռևս անփոփոխ թողնելով ներկայիս գործող համայնքները` որպես 
առաջին մակարդակ, և ստեղծել երկրորդ մակարդակ` ընդգրկելով 20 գա-
վառ և 3 հատուկ գոտիներ (աղյուսակ 3.1.2): 

Ստեղծելով տեղական ինքնակառավարման երկմակարդակ համա-
կարգ, բնականաբար, պետք է լուծել նաև այդ երկու մակարդակի բյուջեների 
համալրման հարցը: Մասնավորապես, նախ՝ հարկ է հստակ բաժանել գանձ-
վող հարկատեսակներն ըստ երկու մակարդակի բյուջեների, ինչպես նաև 
օրենքով սահմանազատել լիազորությունները առաջին և երկրորդ մակար-
դակների միջև:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Գծապատկեր 3.1.1 

Տեղական ինքնակառավարման կազմակերպական 
կառուցվածքը` ըստ առաջարկվող նոր հայեցակարգի 
 

ՏԵՂԱԿԱՆ 
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

 

ԳԱՎԱՌԻ,  
ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ 

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ, 
ԹԱՂԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՂԵԿԱՎԱՐԻ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ 
(օրենսդիր) 

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Ընտրվում են  

4 տարի ժամկետով 

ԳԱՎԱՌԱՊԵՏ,  
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ 

ԳԱՎԱՌԱՊԵՏԻ,  
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ 

 

ԳՈՐԾԱԴԻՐ 
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Նշանակվում  
(ընտրվում են) 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ  
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Աղյուսակ 3.1.2 
ՀՀ վարչատարածքային բաժանման նոր հայեցակարգ  

(20 գավառ և 3 հատուկ գոտիներ)1 
 

Աշտարակի գավառ  Ապարանի գավառ  
Արարատի գավառ  Արտաշատի գավառ  Մասիսի գավառ  
Արմավիրի գավառ  Վաղարշապատի գավառ  
Նոր Բայազետի 
գավառ  Մարտունու գավառ  Ճամբարակի հատուկ գոտի  

Ստեփանավանի 
գավառ  

Թումանյանի 
գավառ  Իջևանի գավառ  Տավուշի  

հատուկ գոտի  
Աբովյանի (Կոտայքի) գավառ  Հրազդանի գավառ  

Ախուրյանի գավառ  Արթիկի գավառ  Ամասիա-Աշոցքի հատուկ գոտի  

Վայոց ձորի գավառ  Գորիսի գավառ  Սիսիանի 
գավառ  

Կապանի 
գավառ  

 
Գավառապետն ու ավագանին պետք է օժտված լինեն լիազորություն-

ների ու գործառույթների այնպիսի ծավալով, որը հնարավորություն կընձեռի 
կառավարելու գավառը` իբրև ամբողջական բարդ կառույց, իսկ համայնքնե-
րի համապատասխան լիազորություններն ու գործառույթները պետք է 
հստակ տարանջատվեն գավառի կառավարման մարմինների իրավասու-
թյուններից՝ վերաբերելով այն ոլորտներին, որոնք հարաբերականորեն 
ինքնուրույն են՝ տեղական ուղղվածության: 

 
 
 3.2 

  Լիազորությունների բաշխման ուղիները 
երկմակարդակ տեղական ինքնակառավարման 
համակարգում 

 
Ընդհանրապես, բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայություն-

ների մատչելիությունը և որակը մեծապես կախված են տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմինների լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրա-
կանացումից: Վերջիններս բնակչությանն առավել մոտ կանգնած հանրային 
իշխանության մարմիններ են, հետևաբար՝ նրանց լիազորությունների շրջա-
նակի ընդլայնումը և դրանց մատչելիության ապահովումը բնակչության սո-
ցիալական խնդիրները լուծելու, այսինքն՝ կենսամակարդակը բարձրացնելու 
կարևորագույն ուղիներից են: Այս առումով, խիստ կարևորվում է գավառնե-
րի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին նոր լիազորություններ վե-
րապահելու հարցը: Միջազգային փորձի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

                                                 
1 Սուվարյան Յու., Չոբանյան Մ., Տնտեսության տարածքային կառավարման մեթոդաբանու-

թյունը և հիմնախնդիրները, Եր., ԱՌՏ, 2007: 
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հատկապես միջնակարգ կրթության, սոցիալական ծառայության և, որոշ չա-
փով, առողջապահության ոլորտներում լիազորություններն ավելի արդյունա-
վետ են իրականացնում ապակենտրոնացված մարմինները: Սակայն Հա-
յաստանի Հանրապետությունում մինչ այժմ շատ ցածր է այդ բնագավառնե-
րում ապակենտրոնացվածության մակարդակը, ինչը պայմանավորված է 
համայնքների փոքր լինելով, մարդկային ռեսուրսների պակասով և ֆինան-
սական անկարողությամբ: Ուստի գավառների` որպես տեղական ինքնակա-
ռավարման երկրորդ մակարդակի կազմավորումը կարող է տեղական ինք-
նակառավարման մարմիններին սեփական լիազորությունների ավելի լայն 
շրջանակ ունենալու հնարավորություն տալ: Իհարկե, առաջնային խնդիրն 
այս դեպքում անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներով ապահովվածու-
թյունն է: Հետևաբար` գավառների տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ներին նոր լիազորություններ վերապահելիս անհրաժեշտ է ընդլայնել նաև 
ֆինանսական ռեսուրսներ ներգրավելու հնարավորությունները, ինչը կդառ-
նա այդ լիազորությունների պատշաճ մակարդակով իրականացման երաշ-
խիքը: Խոսքը, մասնավորապես, վերաբերում է շահութահարկից, եկամտա-
հարկից և բնապահպանական վճարներից կատարվող մասհանումներին, 
որոնց առավել մանրամասն կանդրադառնանք աշխատանքի հաջորդ հատ-
վածներում: 

Ինչ վերաբերում է ավագանուն, ապա կարծում ենք՝ դրա աշխատանքն 
առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով անհրաժեշտ է ստեղծել 
մշտական և ժամանակավոր մասնագիտացված հանձնաժողովներ՝ ըստ 
գործունեության որոշակի ոլորտների: Ընդ որում, հանձնաժողովներում կա-
րող են ընդգրկվել ինչպես ավագանու անդամներ, այնպես էլ հրավիրված 
փորձագետներ: Հանձնաժողովների ստեղծումը կարևոր ենք համարում 
հատկապես հետևյալ խնդիրների լուծման առումով`  

• մշակել սոցիալական պաշտպանության և զարգացման, տեղական 
բնապահպանության, տնտեսական զարգացման և տեղական ծառա-
յությունների մատուցման ծրագրեր՝ ներկայացնելով դրանք ինչպես 
հասարակությանը, այնպես էլ ավագանու նիստերի քննարկմանը, 

• արծարծել տեղական բնույթի հարցեր, պատրաստել համապա-
տասխան տեղեկատվություն, առաջարկել խնդիրների լուծման 
տարբերակներ՝ ավագանու նիստերին քննարկելու համար, 

• կատարել գործնական առաջարկներ՝ ուղղված համայնքի կառա-
վարման գործադիր մարմնին: 

Հանձնաժողովները պետք է պատասխանատու լինեն ավագանու 
առջև և պարբերաբար հաշվետվություն տան վերջինիս իրենց գործունեու-
թյան վերաբերյալ: 

 Նշված կառուցվածքի արդյունավետ գործելու սկզբունքային նախա-
պայմաններից մեկը գործադիր և ներկայացուցչական մարմինների, այս-
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ինքն` գավառապետի և գավառի ավագանու հավասարակշռվածության 
ապահովումն է: Ընդհանրապես, Հայաստանի Հանրապետության տեղական 
ինքնակառավարման փորձը ցույց է տալիս, որ որոշումների կայացման 
գործընթացում համայնքներում գերիշխում է գործադիր իշխանությունը` նվա-
զեցնելով ավագանու դերը, որը, պարզապես, ձևականորեն հաստատում է 
տվյալ որոշումները: Այս երևույթի պատճառները կարելի է շաղկապել հե-
տևյալ հանգամանքների հետ. 

• խորհրդային վարչարարության ժառանգությունը, որի օրոք շրջա-
նային խորհուրդներն ընդամենը հաստատում էին կուսակցական 
մարմինների որոշումները, 

• ավագանու անդամների ցածր արհեստավարժությունն ու անկարո-
ղությունն իրենց լիարժեքորեն նվիրելու տեղական ինքնակառա-
վարման մարմիններում ընտրողներին ներկայացնելու գործին՝ 
պայմանավորված այլ աշխատանք կամ զբաղմունք ունենալով, 

• ավագանու աշխատանքի թափանցիկության և հաշվետվողականու-
թյան ցածր աստիճանը. ավագանու նիստերը հազվադեպ են 
դռնբաց ընթանում, թեև դա պահանջվում է «Տեղական ինքնակա-
ռավարման մասին» ՀՀ օրենքով, 

• ավագանու անդամները հաճախ չափից ավելի հավատարիմ են հա-
մայնքի ղեկավարին և խուսափում են ընդդիմանալ կամ քննադատել 
գործադիրի գործողութունները կամ վարած քաղաքականությունը1: 

Այս խնդրի լուծման տեսանկյունից` անչափ կարևոր և հեռանկարային 
ենք համարում արդեն իսկ ընտրված ավագանու անդամների գիտելիքների 
ընդլայնման և մասնագիտական վերապատրաստման համապատասխան 
համակարգի մշակումը, որը կընդգրկի նաև միջազգային համագործակցու-
թյուն այդ ոլորտի մասնավոր և պետական կազմակերպությունների հետ: 
Ապահովելով ավագանու անդամներին օգտակար և ամբողջական գիտելիք-
ներով` կվերանա ներկայացուցչական մարմնի ձևական բնույթը, և բնական 
հավասարակշռվածություն կձևավորվի գավառապետի ու ավագանու միջև: 
Ավագանին այնպիսի մի մարմին է, որին պետք է հաշվետու լինի գավառա-
պետը, և որը հաստատում է վերջինիս ներկայացրած զանազան ծրագրերը, 
կանոնակարգերն ու այլ կարևոր փաստաթղթեր: Հետևաբար` ավագանու 
անդամները պետք է այնպիսի մասնագիտական գիտելիքներ ունենան, որ 
կարողանան կատարել այն գործառույթները, ինչի համար կոչված են և ինչի 
համար նրանց վստահել է բնակչությունը, այլ ոչ թե պարզապես գործեն գա-
վառապետի թելադրանքով:  

                                                 
1  Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրամադրվող կապիտալ տրանսֆերտները 

Հայաստանում. Քաղաքականության առաջարկներ և ուսումնական նյութեր: Դավիթ Թուման-
յանի խմբ., Եր., Նոյյան տապան, 2006, էջ 14-15: 
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Տեղական ինքնակառավարման համեմատաբար խոշոր միավորնե-
րում կառավարման մարմինների հիմնական ֆինանսատնտեսական խնդիրը 
բյուջեի հավասարակշռվածության և բոլոր ֆունկցիոնալ կառույցներին  ան-
հրաժեշտ ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների ապահովումն է` տնտե-
սությունն աշխատունակ վիճակում պահելու համար: Բանն այն է, որ տեղա-
կան ինքնակառավարման երկրորդ մակարդակի` գավառների կազմավոր-
ման դեպքում դրանց բնականոն կենսագործունեության համար պահանջվե-
լու են անհամեմատ ավելի շատ ծախսեր, քան ներկայում: Մյուս կողմից, որ-
պես խոշոր միավորներ, գավառները շատ ավելի լայն հնարավորություններ 
կարող են ունենալ հարկային եկամուտների ապահովման առումով, քան 
փոքր համայնքները: Եվ, ընդհանրապես, գավառներին ամրագրված եկա-
մտի աղբյուրներն անխուսափելիորեն պետք է տարբերվեն համայնքների 
եկամուտների աղբյուրներից` այդպիսով արտացոլելով տեղական ինքնակա-
ռավարման երկրորդ մակարդակում մատուցվող ծառայությունների բնույթը 
և հարկային եկամուտների ներգրավման լայն հնարավորությունները: Էա-
կան տարբերություն պետք է լինի նաև պետության կողմից հատկացվող 
տրանսֆերտների ծավալների և կառուցվածքի տեսանկյունից: Խոսքը, առա-
վելապես, վերաբերում է ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրա-
մադրվող դոտացիաներին, ինչպես նաև ծախսերի ֆինանսավորման համար 
տրվող նպատակային հատկացումներին: Սրանք են պատճառները, որ տա-
րածքային արդյունավետ կառավարման կարևորագույն խնդիրներից են 
դառնում ֆինանսաբյուջետային գործընթացների կարգավորումը և հետևա-
բար` եկամուտների ու ծախսերի հավասարակշռվածության ապահովումը: 

Ըստ ՀՀ սահմանադրության 106-րդ հոդվածի` համայնքներն իրենց 
բյուջեն ձևավորում են ինքնուրույն: Նշվում է նաև, որ համայնքները սահմա-
նում են տեղական հարկեր և տուրքեր՝ օրենքով նախատեսված սահմաննե-
րում և իրենց կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց կարող են սահ-
մանել վճարներ: Ընդհանրապես, սեփական բյուջեի ձևավորման, հաստատ-
ման և կատարման ինքնուրույնությունը տեղական ինքնակառավարման 
կարևորագույն սկզբունքներից մեկն է: 

Գավառներում և համայնքներում տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների գործունեությունը պետք է ուղղված լինի այնպիսի տնտեսու-
թյան ձևավորմանը, որը հավասարապես կաշխատի բոլոր բնակիչների հա-
մար, և տեղական իշխանությունները պետք է ձգտեն ստեղծել այդ տնտեսու-
թյան ֆինանսական հիմքերը: Հետևաբար՝ տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների արդյունավետ գործունեությունն անքակտելիորեն կապված է 
տեղական ինքնակառավարման ֆինանսական հիմքի ամրապնդման հետ, 
որը ձևավորվում է գավառի կամ համայնքի տնտեսության պահպանմանն ու 
զարգացմանն ուղղված ֆինանսական ռեսուրսների ընդհանրությամբ: Այս 
առումով, կարծում ենք՝ կարելի է առանձնացնել բյուջետային միջոցների 
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ձևավորման 2 հիմնական պահանջներ` ֆինանսական միջոցների բավարա-
րություն և եկամուտների աղբյուրների կայունություն: 

Բավարարության պահանջի էությունն ամրագրված է տեղական ինք-
նակառավարման եվրոպական հռչակագրում, որտեղ սահմանվում է, որ հա-
մայնքների ֆինանսական ռեսուրսները պետք է համահունչ լինեն նրանց 
լիազորություններին` նախատեսված Սահմանադրությամբ կամ օրենքով1: 
Այսինքն՝ տեղական ինքնակառավարման ֆինանսատնտեսական հիմքը 
պետք է բավարարի համայնքի ներկայացուցչական և գործադիր մարմիննե-
րի լիազորությունների իրականացմանը: Սակայն հարկ է նշել, որ այս պա-
հանջի ապահովումը չի կարող իրականացվել միայն իրավական նորմերի 
ընդունմամբ: Անհրաժեշտ են նաև կազմակերպչական միջոցառումներ պե-
տական և տեղական մակարդակներում այդ նորմերի իրագործման համար: 

Կայունության սկզբունքը նշանակում է տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինների եկամուտների աղբյուրների իրավական ամրագրում: Այդ-
պիսով` կայուն կարող է համարվել տեղական ինքնակառավարման այն ֆի-
նանսատնտեսական բազան, որի օբյեկտները և աղբյուրներն ամրագրված 
են օրենսդրորեն` որպես հասարակական հարաբերությունների կարգավոր-
ման ձևեր: Սա ինքնատիպ երաշխիք է՝ խուսափելու պետական կառավար-
ման մարմինների կամայականություններից, որոնք համակարգում են տե-
ղական ինքնակառավարման ամբողջ համակարգը: 

Մեր կողմից առաջարկվող երկմակարդակ տեղական ինքնակառա-
վարման համակարգի պարագայում հիմնական խնդիրներից են դառնում 
երկու մակարդակի բյուջեների համալրումը և եկամուտների բաշխումը 
դրանց միջև: Սակայն հարկ է նկատի ունենալ, որ այդ գործընթացն ինքնա-
նպատակ լինել չի կարող, և դրա համար, նախևառաջ, անհրաժեշտ է փորձել 
որևէ տրամաբանությամբ որոշել, թե ինչ լիազորություններով են օժտված լի-
նելու երկու մակարդակի ինքնակառավարման մարմինները: Ակնհայտորեն 
սխալ կլինի, եթե փորձ կատարվի տարածքային կառավարման կամ տեղա-
կան ինքնակառավարման ընդհանուր դրույթները վերագրել գավառներին` 
վերջիններիս կառավարման մարմիններին վերապահելով այն նույն լիազո-
րությունները, ինչով այժմ օժտված են հանրապետության մարզերը: Այս 
առումով, լիազորությունների բաշխումը երկու մակարդակների միջև պետք է 
իրականացվի այլ չափանիշներով: 

Գավառների կառավարման կառուցվածքն անհրաժեշտ է այնպես 
մշակել, որ բնակիչներին և գործարարներին մատուցվող ծառայություններն 
արդյունավետ լինեն ծախսերի տեսանկյունից: Գավառի օպտիմալ կառա-
վարման կառուցվածքի ստեղծման հիմնական նպատակը պետք է լինի տար-
բեր սուբյեկտների բարեկեցության աստիճանի բարձրացումը: Իսկ վերջին-
ներիս բարեկեցությունն առավելապես կախված է այն բանից, թե որքանով 
                                                 
1 Եվրոպական խարտիա տեղական ինքնակառավարման մասին, Ստրասբուրգ, 1985, հոդ. 9.2: 
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են բավարարված հանրային ծառայությունների մատուցումից: Այսպիսով` 
լավագույն կառավարման կառուցվածքը պիտի ապահովի պահանջվող հան-
րային ծառայությունները նվազագույն ծախսերով: Այս ընդհանուր տրամա-
բանության համատեքստում ցանկանում ենք առանձնացնել այն հիմնական 
չափանիշները, որոնք մենք դիտարկել ենք ՀՀ-ում երկմակարդակ տեղական 
ինքնակառավարման համակարգի կիրառումն առաջարկելիս և լիազորու-
թյունները երկու մակարդակի միջև բաշխելիս: Դրանց թվին ենք դասել 
ՏԻՄ-երի արագ արձագանքման կարողությունը և մատուցվող ծառայություն-
ների մատչելիությունը, քաղաքացիների մասնակցությունը կառավարմանը և 
ՏԻՄ-երի հաշվետվողականությունը, մատուցվող ծառայությունների մասշ-
տաբի էֆեկտը և արտահոսքի հատկությունը: 

Ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը պահանջում է, որ որո-
շում ընդունող մարմինները հնարավորինս մոտ լինեն առանձին քաղաքացի-
ներին: Քանի որ բնակավայրերի միջև գոյություն ունեն ակնհայտ տարբե-
րություններ ծառայությունների մատուցման ծախսերի և տեղի բնակիչների 
վերաբերմունքի տեսանկյունից, ապա ճիշտ կլինի, որ որոշ ծառայություններ 
մատուցվեն կառավարման ամենացածր մակարդակում: Գավառի կառա-
վարման մարմինները շատ դեպքերում կդժվարանան անհրաժեշտ մակար-
դակով բավարարել գավառի բնակիչների պահանջները, քանի որ նրանք 
ստիպված են լինելու մատուցել նույնատիպ հանրային ծառայություններ մարդ-
կանց, ովքեր ունեն տարբեր նախապատվություններ՝ այդ ծառայությունների 
հետ կապված: Ահա թե ինչու են կարևորվում ՏԻՄ-երի արագ արձագանք-
ման կարողությունը և մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունը: 

Մասնակցության չափանիշը ենթադրում է, որ քաղաքացիները պետք 
է «մուտք» ունենան տեղական ինքնակառավարման գործերին՝ որոշակիո-
րեն ազդելով կառավարման քաղաքականության վրա: Դա կարող է իրակա-
նացվել հանրային հանդիպումների, լսումների, ընտրությունների, ինչպես 
նաև տեղական պաշտոնյաների հետ ուղղակի շփումների միջոցով: Կառա-
վարման փոքր միավորները կարող են ապահովել քաղաքացիների մասնակ-
ցությունը տեղական որոշումներին: Որքան կառավարման միավորը մեծ լի-
նի, այնքան հավանական է, որ որոշակի խմբերի շահերը կգերակշռեն քա-
ղաքացիների մասնակցությունը: Հաշվետվողականությունը սերտորեն կապ-
ված է մասնակցության հետ: Ինչքան քաղաքացիների մասնակցության աս-
տիճանը բարձր լինի, այնքան ՏԻՄ-երը հաշվետու կլինեն իրենց գործունեու-
թյան համար: Կառավարման փոքր միավորները կարող են բարձրացնել 
հանրային հսկողության մակարդակը և նվազեցնել ծառայությունների մա-
տուցման ծախսերը: Հաշվետվողականությունը տրամաբանական կապ է 
պահանջում ծախսերի և եկամուտների միջև: Կառավարման մարմինը, որը 
որոշել է, թե ինչ ծախսեր է կատարելու, պետք է պատասխանատու լինի նաև 
անհրաժեշտ եկամուտների ներգրավման համար: Բացի այդ, ծախսերի մա-
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սին որոշում կայացնողը պետք է լինի այն մարմինը, որն իրականացնելու է 
այդ ծախսերը: Վերոնշյալ խնդիրների լուծումը նույնպես ենթադրում է, որ 
ՀՀ-ում տեղական ինքնակառավարման ստորին մակարդակի պահպանումն 
արդյունավետ տեղական ինքնակառավարման անհրաժեշտ պայման է: Հաշ-
վետվողականության պակասը կարող է հանգեցնել համապատասխան ծա-
ռայությունների մատուցման միջև ռեսուրսների արդյունավետ բաշխման 
ձգտման նվազմանը: ՏԻՄ-երը պետք է հաշվետու լինեն նաև կենտրոնական 
կառավարման մարմիններին այնքանով, որքանով որ տրանսֆերտներ են 
ստանում նրանցից: 

Մասշտաբի էֆեկտն ի հայտ է գալիս այն ժամանակ, երբ ծառայության 
միավորի մատուցման համար անհրաժեշտ ծախսը նվազում է տվյալ ծառայու-
թյան ծավալի աճին զուգահեռ: Կարելի է ենթադրել, որ այս էֆեկտի ապահով-
ման համար անհրաժեշտ է կառավարման առավել մեծ միավոր, որը կկարո-
ղանա մատուցել մեծ քանակությամբ համապատասխան ծառայություններ: 

Որոշակի ծառայությունների մատուցումը համայնքում կարող է հան-
գեցնել արտահոսքի էֆեկտի, այսինքն` երբ տվյալ համայնքի կառավարման 
մարմինների մատուցած ծառայություններից օգտվում են նաև հարևան հա-
մայնքի բնակիչները, որոնք, փաստորեն, չեն վճարում այդ ծառայություննե-
րի դիմաց: Այս խնդրի լուծման տեսանկյունից, նույնպես կարևորվում է կա-
ռավարման առավել մեծ միավորի առկայությունը, որը կարող է իր մատու-
ցած ծառայություններից ստացվող օգուտները պահել համայնքի ներսում: 
Այդ դեպքում միայն տվյալ ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարող-
ները կօգտվեն դրանցից: Իհարկե, գավառի պարագայում խոսքը վերաբե-
րում է գավառի կառավարման մարմիններին և նրանց կողմից մատուցվող 
ծառայություններին 

Եվ, վերջապես, ներկայացված չափանիշները հիմնավորվել են նաև 
ՀՀ համայնքների բյուջետային ծախսերի ոլորտային կառուցվածքի փաստա-
ցի ցուցանիշների հաշվարկով, որպեսզի հնարավոր լինի պատկերացնել, թե 
տեղական ինքնակառավարման մարմինները որքանով պատրաստ կլինեն 
մատուցելու իրենց մակարդակին ամրագրված լիազորությունները: Մասնա-
վորապես` այս տրամաբանությունը ևս հաստատում է մեր այն մոտեցման 
նպատակահարմարությունը, ըստ որի՝ առաջին մակարդակում գործող գյու-
ղական համայնքների ղեկավարները, լինելով ժողովրդավարական սկզբունք-
ներով ձևավորված և սեփական բյուջե ունեցող լիարժեք տեղական ինքնա-
կառավարման մարմիններ, այնուամենայնիվ ունենալու են բացառապես տե-
ղական բնույթի և իրենց թույլ կարողություններին համապատասխան՝ սահ-
մանափակ թվով լիազորություններ (hամայնքների բյուջեների ծախսերի 
ոլորտային կառուցվածքի հաշվարկված ցուցանիշները ներկայացված են 
հավելված 1-ում): 
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Այսպիսով՝ վերնոշյալ չափանիշների քննարկումը ևս հաստատում է, 
որ դրանց միաժամանակյա ապահովման լավագույն եղանակը ՀՀ-ում երկ-
մակարդակ տեղական ինքնակառավարման համակարգի հիմնադրումն է: 
Մասնավորապես` ստորին մակարդակի գոյությունը կապահովի ՏԻՄ-երի 
արձագանքման արագությունը, մատուցվող ծառայությունների մատչելիու-
թյունը, քաղաքացիների մասնակցությունը կառավարմանը և ՏԻՄ-երի հաշ-
վետվողականությունը, իսկ վերին մակարդակը կոչված կլինի ապահովելու 
մասշտաբի էֆեկտը և վերացնելու կամ գոնե մեղմելու արտահոսքի բացա-
սական հատկության հետևանքները: Նույն տրամաբանությամբ կարելի է 
նաև բաժանել լիազորությունները կառավարման վերին և ստորին մակար-
դակների միջև: Այսպես` գավառներին կարելի է վերապահել ընդհանուր 
տարածքային նշանակության խնդիրների լուծման լիազորությունները, որոն-
ցից են, օրինակ՝ ջրամատակարարումը, ճանապարհային ցանցը, հասարա-
կական տրանսպորտը, սոցիալական ծառայությունները, կրթական, մշակու-
թային և սոցիալական բնույթի պետական հաստատությունները և այլն: Քա-
ղաքային համայնքները պետք է ստանձնեն իրենց համայնքների բնակչու-
թյանն ավելի մոտ գտնվող խնդիրների լուծման հետ կապված լիազորու-
թյունները, օրինակ՝ մանկապարտեզները, առաջնային բուժօգնության ծա-
ռայությունների մատուցումը բնակիչներին, տեղական ճանապարհները, կա-
նաչապատման աշխատանքները, իրենց տարածքում ճանապարհային լու-
սավորության համակարգի ապահովումը և այլն: Իսկ գյուղական համայնք-
ները, ներկայացված տրամաբանությանը համապատասխան, կունենան 
առավել սահմանափակ լիազորություններ: Իհարկե, բացի այս հստակ չա-
փանիշներից, պետք է նաև որոշել, թե տվյալ ծառայությունն ինչ բնույթ ունի` 
տեղական, թե տարածքային, և ինչքանով է հիմնավորված դրա իրականաց-
ման լիազորությունը վերապահել այս կամ այն մակարդակի կառավարման 
մարմիններին (աղյուսակ 3.2.1): 

Այսպիսով՝ լիազորությունների նման բաշխումը, վերոհիշյալ չափանիշ-
ներից ելնելով, ենթադրում է, որ պետք է համապատասխան բաժանում կա-
տարել նաև այն ֆինանսական միջոցների միջև, որոնք դառնալու են այդ 
լիազորությունների իրականացման երաշխիքը և հանդես են գալու որպես 
երկու մակարդակի բյուջեների եկամուտների աղբյուրներ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
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Աղյուսակ 3.2.1 
Լիազորությունների բաշխումը ՀՀ-ում տեղական 

ինքնակառավարման երկու մակարդակների միջև 
 

Լիազորություններ Ստորին  
մակարդակ 

Վերին 
մակարդակ 

Ջրամատակարարում  X 
Ոռոգում  X 

Աղբահանություն 
X (միայն քաղաքային 

համայնքներում) X 

Կանաչապատում և բարեկարգում X  
Շրջակա միջավայրի պահպանություն X X 
Առաջնային բուժօգնություն X  
Պոլիկլինիկաներ և հիվանդանոցներ  X 
Ծերանոցներ  X 

Նախադպրոցական կրթություն 
X (միայն քաղաքային 

համայնքներում) X 

Արտադպրոցական կրթություն  X 
Տարրական և միջնակարգ կրթություն  X 
Հասարակական տրանսպորտ  X 

Ճանապարհներ և կամուրջներ 
X (միայն քաղաքային 

համայնքներում) X 

Փողոցային լուսավորություն 
X (միայն քաղաքային 

համայնքներում) X 

Սոցիալ-տնտեսական զարգացում  X 
Հողօգտագործման պլանավորում X X 
Հարկային եկամուտների հավաքագրում  X 
Հրշեջ պաշտպանություն  X 
Քաղաքացիների իրավունքների 
պաշտպանություն 

X X 

Առևտուր, հանրային սնունդ և 
սպասարկում 

X (միայն քաղաքային 
համայնքներում) X 

Հասարակական կարգի 
պահպանություն 

X (միայն քաղաքային 
համայնքներում) X 

Ակումբներ, գրադարաններ, մշակույթի 
տներ և զբոսայգիներ 

X (միայն քաղաքային 
համայնքներում) X 

Թատրոններ, թանգարաններ և 
սպորտային հիմնարկներ 

X (միայն քաղաքային 
համայնքներում) X 

Բնակիչների մասնակցության 
ապահովում X X 
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3.3 
 ՀՀ համայնքների բյուջետային եկամուտների 

վերլուծություն 
 

Ըստ «ՀՀ բուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային համակարգը հետևյալ երկու մակարդակի 
բյուջեների ամբողջությունն է`  

ա) առաջին մակարդակ` պետական բյուջե, 
բ)  երկրորդ մակարդակ` համայնքների բյուջեներ1: 

Բյուջետային համակարգի հիմքում համապետական տնտեսական քա-
ղաքականության ապահովման միասնականությունն է և մի շարք սկզբունք-
ներ, որոնք միտված են բյուջետային գործընթացի թափանցիկության ու ար-
դյունավետության ապահովմանը: 

Ելնելով «ՀՀ բուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքից` «Տեղա-
կան ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվում են համայնքի 
բյուջեի ձևավորման հետևյալ աղբյուրները2. 

1. Հարկային եկամուտներ.  
 ա) տեղական հարկերից` 

• հողի հարկ` համայնքի վարչական տարածքում գտնվող հողի հա-
մար,  

• գույքահարկ` համայնքի վարչական տարածքում գտնվող գույքի 
համար, 

• հյուրանոցային հարկ,  
• տրանսպորտային միջոցների կայանատեղի հարկ,  

բ)   եկամտային հարկից մասհանումներ,  
գ)   շահութահարկից մասհանումներ, 
դ)   բնապահպանական վճարներից մասհանումներ,  
ե)  հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների 

բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախ-
տումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր և տու-
գանքներ:  

Եկամտային հարկի, շահութահարկի և բնապահպանական վճարների 
գումարներից համայնքների բյուջեներ կատարվող մասհանումների տոկո-
սաչափերը սահմանվում են յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մա-
սին օրենքով: Պետք է նշել, որ եկամտային հարկից և շահութահարկից դի-
տարկվող ժամանակաշրջանում մասհանումներ չեն իրականացվել: Համայն-
քային բյուջեներ մուտքագրվել են հիմնականում հողի հարկից և գույքահար-
կից ստացված միջոցները (աղյուսակ 3.3.1): 
                                                 
1 «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք, հոդ. 3:  
2  «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, հոդ. 57: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
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Աղյուսակ 3.3.1 
Համայնքային բյուջեների հարկային մուտքերը  

2008-2014 թթ. (հազ. դրամ) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141 

Հողի հարկ 3 718 727 4 954 775 4 575 090 4 434 661 4 211 212 4 157 392 1 579 002 

Գույքահարկ 7 926 393 10 261 740 11 266 962 11 793 077 12 088 517 12 768 792 6 226 431 

Ընդամենը 11 645 120 15 216 515 15 842 052 16 227 738 16 299 729 16 926 184 7 805 433 

 
Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակից, հողի հարկի ծավալը, սկսած 2009 թ., 

անընդհատ կրճատվում է, իսկ գույքահարկի գծով մուտքերն աճում են. վերջ-
նահաշվարկում տեղի է ունենում մուտքերի աճ` տարեկան միջինը 8%: Սա-
կայն եթե դիտարկենք մուտքերի փոփոխությունը 2009 թ. հետո, ապա կտես-
նենք, որ աճն ընդամենը 3% է: 

2. Տուրքեր`  
 ա) պետական տուրքեր, այդ թվում`  

• քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մա-
սին քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ, քաղաքացի-
ական կացության ակտերում կատարված գրառումներում 
փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ կատարելու և վե-
րականգնելու կապակցությամբ վկայականներ տալու համար,  

• նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական ծառա-
յություններ կատարելու, նոտարական կարգով վավերացված 
փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված մարմինների 
կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, 
փաստաթղթերի պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածք-
ներ տալու համար,  

բ) տեղական տուրքեր, որոնք օրենքով սահմանված դեպքերում 
սահմանում է համայնքի ավագանին, որը կարող է սահմանել 
նաև տեղական հարկեր և վճարներ, որոնց տեսակներն ու դրույ-
քաչափերը ևս սահմանում է համայնքի ավագանին2:  

3. Այլ եկամուտներ, այդ թվում`  
ա) համայնքի սեփականություն համարվող հողերի, ինչպես նաև 

համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփա-
կանություն համարվող հողերի վարձակալության կամ կառուցա-
պատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ,  

                                                 
1  Ցուցանիշը ներառում է ընթացիկ տարվա առաջին վեց ամիսներին հավաքագրված հարկային 

եկամուտները: 
2 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, հոդ. 16, կետ 18: 
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բ) համայնքի սեփականություն համարվող հիմնարկների հաշվե-
կշիռներում հաշվառվող գույքի վարձակալությունից առաջացած 
եկամուտներ,  

գ) վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմինների կիրառած պատժամիջոցներից առա-
ջացած եկամուտներ,  

դ) համայնքի սեփականություն համարվող ընկերությունների տրա-
մադրության տակ մնացած շահույթից համայնքի ավագանու 
որոշումներով կատարվող մասհանումներ,  

ե) տեղական վճարներ,  
զ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից օրենքով 

գանձվող և համայնքների բյուջեների եկամուտներին հաշվանց-
ման ենթակա այլ տեղական վճարներ,  

է) համայնքի սեփականություն համարվող, ինչպես նաև տիրա-
զուրկ, ժառանգության իրավունքով, ֆիզիկական և իրավաբա-
նական անձանցից նվիրատվության կարգով համայնքին որպես 
սեփականություն անցած հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական 
ակտիվ չհանդիսացող գույքի օտարումից եկամուտները,  

ը) պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիննե-
րի պատվիրակած լիազորությունների իրականացման համար 
համայնքների բյուջեներից` ծախսերի ֆինանսավորման նպա-
տակով պետական բյուջեից տրամադրվող հատկացումներ, 

թ) տիրազուրկ, ժառանգության իրավունքով, ինչպես նաև ֆիզիկա-
կան և իրավաբանական անձանցից (բացառությամբ պետու-
թյան, հանրապետության այլ համայնքների, միջազգային կազ-
մակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների) նվիրատվության կարգով 
համայնքին որպես սեփականություն անցած դրամական միջոց-
ները:  

4. Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ստացվող միջոցներ՝  
ա) համայնքային սեփականություն համարվող հիմնական միջոցնե-

րի, հողերի և ոչ նյութական ակտիվների օտարումից, այդ թվում՝ 
համայնքի սեփականությունը հանդիսացող լուծարված կազմա-
կերպությունների մնացորդային գույքի օտարումից ստացվող 
միջոցները,  

բ) համայնքի սեփականություն համարվող պահուստներում պահ-
վող ապրանքանյութական արժեքների իրացումից ստացվող մի-
ջոցները:  

5. Պաշտոնական դրամաշնորհների ձևով ստացվող հատկացումներ, 
այդ թվում`  



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
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ա) պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբուն-
քով տրամադրվող դոտացիաներ,  

բ)  պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ և ծախսե-
րի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվեն-
ցիաներ),  

գ)  այլ աղբյուրներից ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ: 
Դոտացիաները համահարթեցման սկզբունքով հատկացվում են հա-

մայնքների ներդաշնակ զարգացումն ապահովելու նպատակով: Պետական 
բյուջեից համայնքներին համահարթեցման սկզբունքով տվյալ տարում տրա-
մադրվող դոտացիաների ընդհանուր գումարը հաշվարկվում է` հիմք ընդու-
նելով տվյալ տարվան նախորդող երկրորդ բյուջետային տարում ՀՀ համա-
խմբված բյուջեի փաստացի եկամուտների հանրագումարի ոչ պակաս, քան 
4 տոկոսը1: Դոտացիաների գումարների չափը հաշվարկվում է ըստ առան-
ձին համայնքների բյուջեների, վերջիններս տարանջատելով`  

1.  300-ից ոչ ավելի բնակիչ ունեցող համայնքների, 
2. 300-ից ավելի բնակիչ ունեցող համայնքների:  
Դոտացիաների գումարների չափը, ըստ 300-ից ավելի բնակիչ ունե-

ցող առանձին համայնքների, որոշվում է՝ հիմք ընդունելով վերջիններիս 
տնտեսական վիճակը բնութագրող հետևյալ գործոնները. 

ա) համայնքի բնակչության մեկ շնչին ընկնող հողի հարկի և գույքա-
հարկի հաշվարկային մակարդակը,  

բ)  համայնքի բնակչության թիվը2: 
Դոտացիաների ծավալի հաշվարկման այս երկու գործոնների հետ 

մեկտեղ, պետք է հաշվի առնվեն նաև այլ հանգամանքներ, որոնք վերաբե-
րում են համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի բերրիությա-
նը, ծովի մակարդակից դրանց բարձրությանը, որով պայմանավորվում են 
բնակլիմայական պայմանները համապատասխան տարածքում և մեծապես 
ազդում գյուղատնտեսական արդյունքների ստեղծման վրա, ինչպես նաև դո-
տացիա ստացող համայնքի ռազմավարական նշանակությունը, օրինակ` 
սահմանամերձ լինելը: 

2008-2013 թթ. ՀՀ պետական բյուջեից համայնքային բյուջեներին տրա-
մադրված և 2014 թ. պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների շարժըն-
թացը արտացոլված է աղյուսակ 3.3.2-ում: 

Ինչպես տեսնում ենք, մասհանումների ծավալում հիմնական բաժինը 
պատկանում է համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիանե-
րին, որոնց ծավալն անշեղորեն աճել է դիտարկվող ժամանկաշրջանում: 

 
 

                                                 
1 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, հոդ. 58: 
2 «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենք, հոդ. 5: 
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Աղյուսակ 3.3.2 
Համայնքային բյուջեներին տրամադրված և նախատեսված 

միջոցների շարժընթացը 2008-2014 թթ. (հազ. դրամ) 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ընթացիկ սուբվենցիաներ 
համայնքներին  144932 76099 5448459 6868423 6968923 6989420 7897532 

Պետական բյուջեից համայնք-
ների բյուջեներին համահար-
թեցման սկզբունքով տրվող  
դոտացիաներ  

20981488 27491020 32421789 32416803 32435530 36190959 38957722 

Օրենքների կիրարկման ար-
դյունքում համայնքների բյու-
ջեների կորուստների փոխ-
հատուցում  

- - 66274 71260 52533 53041 54120 

Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ 
համայնքներին  2770127 940414 7369 2942844 7234600 - 2000000 

Կապիտալ սուբվենցիաներ  
համայնքներին - 1372327 1567172 470539 1956180 258934 186076 

 
Համայնքային բյուջեների կառուցվածքային վերլուծությունը սկսենք 

բյուջեների ընդամենը եկամուտների դիտարկումից, որոնց հաշվարկային և 
փաստացի ծավալները ներկայացված են աղյուսակ 3.3.3-ում: 

 
Աղյուսակ 3.3.3 

ՀՀ համայնքների ընդամենը եկամուտները  
2008-2014 թթ. (հազ. դրամ)1 

 

 
 

                                                 
1 2014 թ. համար օգտագործվել են առաջին 6 ամսվա տվյալները: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
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Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակից, ՀՀ համայնքների եկամուտները 
դիտարկվող ժամանակաշրջանում անշեղորեն աճել են: Փաստացի հավա-
քագրված եկամուտների էական աճ նկատվել է 2010 թ. 2009 թ. համեմատու-
թյամբ, իսկ փաստացի եկամուտների միջին աճը նախորդ տարվա համեմա-
տությամբ տարեկան կազմել է 118%: Սակայն, միաժամանակ, առկա է շեղում 
կանխատեսվող և տարեկան փաստացի հավաքագրված եկամուտների 
միջև: Բյուջետային եկամուտների կատարողականը տոկոսային արտահայ-
տությամբ կունենա հետևյալ տեսքը (աղյուսակ 3.3.4): 

 
Աղյուսակ 3.3.4 

Համայնքային բյուջեների եկամուտների կատարողականը  
2008-2014 թթ. (տոկոս) 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Երևան 97 100 99 86 84 98 97 
Արագածոտն 92 96 95 94 97 97 98 
Արարատ 103 101 103 100 100 101 102 
Արմավիր 85 97 100 99 99 100 95 
Գեղարքունիք 83 97 99 99 97 99 98 
Լոռի 83 93 96 96 97 98 98 
Կոտայք 89 101 101 100 99 99 102 
Շիրակ 80 87 94 96 97 99 98 
Սյունիք 87 90 96 98 96 98 98 
Վայոց ձոր 99 100 99 100 99 101 101 
Տավուշ 93 97 98 98 99 99 97 
Ընդամենը 90 97 99 90 89 98 98 

 
Ինչպես երևում է աղյուսակից, միայն Արարատի մարզի համայնքային 

բյուջեների եկամուտների գծով են առկա գերակատարումներ, իսկ մյուս բո-
լոր մարզերի համայնքների և Երևան քաղաքի բյուջեների գծով արձանա-
գրվել են թերակատարումներ: Երևան քաղաքի բյուջեի հաշվարկային և 
փաստացի եկամուտների միջև բացասական տարբերությունն առավելա-
գույնի է հասել 2011 և 2012 թթ.` կազմելով 8,6 և 10,5 մլրդ դրամ, համապա-
տասխանաբար՝ 86% և 84%: Այս իրավիճակը վկայում է ֆինանսական կան-
խատեսման և եկամուտների հավաքագրման համակարգերում առկա բաց-
թողումների մասին: 

ՀՀ համայնքների ընդամենը եկամուտների ծավալում սեփական եկա-
մուտները (ընդամենը գույքահարկ, հողի հարկ, տեղական տուրքեր, պետա-
կան տուրքեր, գույքի վարձակալությունից եկամուտներ) բնութագրվում են 
հետևյալ ծավալներով (աղյուսակ 3.3.5): 
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Աղյուսակ 3.3.5 
ՀՀ համայնքային բյուջեների սեփական եկամուտները  

2008-2014 թթ. (հազ. դրամ)1 
 

 
 
Նախատեսված սեփական եկամուտների հավաքագրման հետ կապ-

ված` Երևան քաղաքում խնդիրներ են առաջացել 2011 թ. ի վեր: Դիտարկվող 
ժամանակաշրջանում շարունակական թերակատարումն ակնհայտ է Արա-
գածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի և Տավուշի մարզերում, 
իսկ Արմավիրի, Կոտայքի և Վայոց ձորի մարզերում այդ ցուցանիշը տա-
տանվում է նախատեսվածի շրջանակներում, եկամուտների գերակատարում 
առկա է Արարատի մարզում: Համայնքային բյուջեների փաստացի եկամուտ-
ների ծավալում սեփական փաստացի եկամուտները կազմում են, համապա-
տասխանաբար` 53%, 37%, 25%, 25%, 24%, 23% և 24%, ինչը բավական ցածր 
ցուցանիշ է: Սեփական եկամուտների հաշվարկային և փաստացի մեծու-
թյունների շարժընթացն արտացոլված է գծապատկեր 3.3.1-ում: 

 

 
Գծապատկեր 3.3.1 

  Համայնքային բյուջեների սեփական եկամուտները  
2008-2014 թթ. (հազ. դրամ) 

                                                 
1 2014 թ. համար օգտագործվել են առաջին 6 ամսվա տվյալները: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ  
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Ինչպես երևում է գծապատկերից, սեփական եկամուտների թե' հաշ-
վարկային և թե' փաստացի ծավալները զիջում են 2008 թ. ծավալները, ինչը 
վկայում է համայնքային տնտեսությունների դանդաղ վերականգնման մասին:  

Դիտարկվող ժամանակաշրջանում համայնքների սեփական եկամուտ-
ները (ընդամենը եկամուտներ` առանց պաշտոնական դրամաշնորհների) 
բնութագրվում են հետևյալ ցուցանիշներով (աղյուսակ 3.3.6): 

 
Աղյուսակ 3.3.6 

ՀՀ համայնքային բյուջեների սեփական եկամուտները 
(ընդամենը եկամուտներ` առանց պաշտոնական 

դրամաշնորհների) 2008-2013 թթ. (հազ. դրամ) 
 

 
 
Աղյուսակ 3.3.6-ի տվյալներն առավել տեսանելի դարձնելու համար 

դրանք ցույց տանք գծապատկեր 3.3.2-ի միջոցով: 
 

 
 

Գծապատկեր 3.3.2 
  Առանց դրամաշնորհների հաշվարկված սեփական 

եկամուտների (ընդամենը եկամուտներ` առանց 
պաշտոնական դրամաշնորհների) շարժընթացը  
2008-2013 թթ. (հազ. դրամ) 
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Ակնհայտ է` եկամուտների այսպիսի դասակարգման ժամանակ հաշ-
վարկային և փաստացի մեծությունների միջև առկա շեղումն առավել տեսա-
նելի է դառնում: Այսպիսի շեղումների առկայությունը, ինչպես նշվել է, վկա-
յում է ծրագրերի իրագործման բնագավառի թերացումների մասին: Պետք է 
ասել, որ բյուջեի իրատեսական լինելը օրենսդրական պահանջ է: 

Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ֆինանսական անկա-
խության ապահովումը, դրա կայացման, պետական կառավարման համա-
կարգից անկախության կարևորագույն խնդիրն է մեր իրականության մեջ: 
Իհարկե, սոցիալ-տնտեսական զարգացման ներկա փուլում դրան հասնելը 
գրեթե անհնարին է, սակայն պետք է քայլեր ձեռնարկել համեմատաբար խո-
շոր համայնքներին ինքնուրույն զարգացման բավականաչափ հնարավորու-
թյուններ ընձեռելու համար: Այդպիսի ելք կարող է լինել համայնքներին սե-
փական պարտատոմսեր թողարկելու հնարավորության ընձեռումը. օրինակ` 
Երևանը, Գյումրին, Ծաղկաձորը, Ջերմուկը և այլ քաղաքներ, անհրաժեշտ 
եկամուտներ ձևավորելու բավարար հնարավորություններ ունեն: «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» օրենքով սահմանվում է, որ համայնքի ղեկա-
վարը, ավագանու որոշմամբ, պետական լիազորված մարմնի համաձայնու-
թյամբ, համայնքի սոցիալական ենթակառույցները զարգացնելու նպատա-
կով ներդրումներ կատարելու համար կարող է վարկ ստանալու պայմանա-
գիր կնքել կամ թողարկել համայնքային արժեթղթեր1: Դրանք ապահով ներ-
դրումային օբյեկտ դարձնելու համար արդյունավետ կարող է լինել պետա-
կան երաշխիքների տրամադրումը` դրանց վերադարձելիությունն ապահովե-
լու գործում: Պարտատոմսերի ծավալը, մարման ժամկետը պետք է համա-
պատասխանեն համայնքի զարգացման ծրագրի տևողությանը և ամբողջու-
թյամբ մարվեն ստացվելիք դրական արդյունքի հաշվարկով: Միաժամանակ, 
այսպիսի երաշխիքների տրամադրումը պետք է դառնա պետբյուջեից հատ-
կացվող դոտացիաների փոխարինման գործիք, ինչը նաև պետության հա-
մար կստեղծի ազատ դրամական միջոցներ: Իսկ «ազատված» միջոցները 
պետք է ուղղվեն, հատկապես, սաhմանամերձ համայնքներում իրականաց-
վող ծրագրերի ֆինանսավորմանը:  

Իհարկե, համայնքների բյուջեների լրացուցիչ մուտքերի ապահովման 
նպատակով հնարավորություն է ընձեռնված համապատասխան տարած-
քում ինքնուրույն սահմանելու տեղական տուրքեր, հարկեր և վճարներ, ինչը, 
սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը հաշվի առնելով, գրեթե հնարավոր չէ: 
Բայց նման մոտեցում կարելի է կիրառել քաղաքային համայնքներում` մա-
տուցվող ծառայությունների դիմաց: 

 
 

                                                 
1 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, հոդ. 59: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ  
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 3.4 
 ՀՀ համայնքների բյուջետային ծախսերի 

վերլուծություն 
 

Ըստ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 61-րդ հոդ-
վածի. 

• Համայնքի բյուջեի վարչական մասից ֆինանսավորվում են պար-
տադիր և կամավոր լիազորությունների իրականացման հետ կապ-
ված ընթացիկ (Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային օրենս-
դրությամբ սահմանված իմաստով), պետության պատվիրակված 
լիազորությունների կատարման և ֆոնդային մաս միջոցների մաս-
հանումների գծով ծախսերը, վարչական մասի ծախսերի ֆինանսա-
վորման նպատակով ներգրավված բյուջետային փոխատվություն-
ների մարումը, ինչպես նաև բյուջետային փոխատվությունների 
տրամադրումը:  

• Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասից ֆինանսավորվում են պարտա-
դիր և կամավոր լիազորությունների իրականացման հետ կապված 
կապիտալ (Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային օրենս-
դրությամբ սահմանված իմաստով) ծախսերը, ֆոնդային մասի ծախ-
սերի ֆինանսավորման նպատակով ներգրավված վարկերի մարու-
մը, ինչպես նաև բյուջետային փոխատվությունների տրամադրումը: 

Համայնքային բյուջեների ծախսային մասի վերլուծությունն իրակա-
նացնենք ըստ կառուցվածքային բաղադրիչների: Այսպիսով` ՀՀ համայնքա-
յին բյուջեների վարչական մասի ծախսերը բնութագրվում են հետևյալ ցու-
ցանիշներով (աղյուսակ 3.4.1): 

 

Աղյուսակ 3.4.1 
ՀՀ համայնքների բյուջեների վարչական մասի ծախսերը  

2008-2014 թթ. (հազ. դրամ)1 
 

 

                                                 
1  2014 թ. փաստացի ծախսերն ընդգրկում են առաջին կիսամյակի տվյալները: 
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Աղյուսակից երևում է, որ փաստացի կատարված ծախսերի միջին տա-
րեկան աճը կազմել է 123%: Ծախսային հոդվածների կտրուկ աճ է գրանցվել 
հատկապես 2010 թ.` մոտ 30 մլրդ դրամ, որի մեծ մասը` մոտ 25 մլրդ դրամը, 
բաժին է ընկել Երևան քաղաքի բյուջեին: Սակայն, այսպիսի աճի հետ մեկ-
տեղ, առկա են ահռելի չափերի թերակատարումներ նախատեսված և փաս-
տացի իրականացված ծախսերի միջև: Վարչական ծախսերի թերակատա-
րումը մինչև 2014 թ. տարեկան միջինում կազմել է 9 մլրդ դրամ, այն դեպ-
քում, երբ բյուջեների ընդհանուր եկամուտների թերակատարումների տարե-
կան միջինը եղել է ընդամենը մոտ 5 մլրդ դրամ: Ընդամենը վարչական բյու-
ջեով նախատեսված և կատարված ծախսերի փոփոխությունը ներկայացված 
է գծապատկեր 3.4.1-ում: 

 

 
 

Գծապատկեր 3.4.1 
  ՀՀ համայնքների բյուջեների վարչական մասի ծախսերի 

շարժընթացը 2008-2014 թթ. (հազ. դրամ) 
 
Կանխատեսվող և փաստացի իրականացված ծախսերի միջև առկա 

տարբերությունն ակնառու է:  
ՀՀ համայնքային բյուջեների ծախսային մասի հաջորդ բաղադրիչը 

դրանց ֆոնդային մասն է, որը բնութագրվում է աղյուսակ 3.4.2-ում ներկա-
յացված թվային տվյալներով: 

Ի տարբերություն համայնքային բյուջեների վարչական մասի ծախսե-
րի, որոնք անշեղելիորեն աճել են դիտարկվող ժամանակաշրջանում, ֆոն-
դային մասի ծախսերի ծավալը տատանվել է` նվազագույնը կազմելով 4,9 
մլրդ դրամ 2009 թ., իսկ առավելագույն արժեքին հասել է 2012 թ.: Ի դեպ, 
նույնպիսի տատանում են գրանցել թե' կանխատեսված, թե' փաստացի իրա-
կանացված ծախսերը: Ֆոնդային ծախսերի փոփոխությունների շարժընթա-
ցի` աղյուսակում բերված գումարային տվյալները դիտարկենք գծապատկեր 
3.4.2-ում: 

 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ  
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Աղյուսակ 3.4.2 
ՀՀ համայնքների բյուջեների ֆոնդային մասի ծախսերը  

2008-2014 թթ. (հազ. դրամ)1 
 

 
 

 
Գծապատկեր 3.4.2 

ՀՀ համայնքների բյուջեների ֆոնդային մասի ծախսերի 
շարժընթացը 2008-2013 թթ. (հազ. դրամ) 

 
Ինչպես տեսնում ենք, հաշվարկային և փաստացի իրականացված 

ծախսերի ծավալների միջև առկա է տեսանելի շեղում, ինչը, եկամտային մա-
սի հարաբերականորեն արդյունավետ իրականացման պարագայում, վկա-
յում է համայնքների մակարդակով ֆինանսական կանխատեսման և բյուջե-
տային կարգապահության ցածր մակարդակի մասին: 

Համայնքային բյուջեների ծախսային հոդվածներից այս հետազոտու-
թյան շրջանակներում հետաքրքրություն են ներկայացնում աշխատանքի 
վարձատրության ծախսերը: Դիտարկվող ժամանակաշրջանում աշխատա-
վարձի վճարման նախատեսված և փաստացի ծավալները արտացոլված են 
աղյուսակ 3.4.3-ում: 
                                                 
1 2014 թ. փաստացի ծախսերն ընդգրկում են առաջին կիսամյակի տվյալները: 
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Աղյուսակ 3.4.3 
Համայնքային բյուջեներով նախատեսված և փաստացի 

վճարված աշխատավարձերը 2008-2014 թթ. (հազ. դրամ)1 
 

 
 
Դիտարկվող ժամանակահատվածում համեմատական կայունություն 

դրսևորող ծախսն աշխատանքի վարձատրությունն է: Այստեղ նախատես-
ված և փաստացի վճարված գումարների միջև տարբերությունը մարզային 
կտրվածքով բավական փոքր է, և որոշ դեպքերում փաստացի վճարված աշ-
խատավարձերը գերազանցել են նախատեսված ծավալները: Աղյուսակում 
բերված տվյալները ներկայացնենք գծապատկեր 3.4.3-ում: 

 

 
 

Գծապատկեր 3.4.3 
  2008-2014 թթ. հաշվարկային և փաստացի վճարված 

աշխատավարձը (հազ. դրամ) 
 

                                                 
1 2014 թ. փաստացի ծախսերն ընդգրկում են առաջին կիսամյակի տվյալները: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ  
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Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերման նախատեսված և 
կատարված ծախսերի շարժընթացը դիտարկենք աղյուսակ 3.4.4-ում բերված 
տվյալների միջոցով: 

 
Աղյուսակ 3.4.4 

Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերման ծախսերը  
2008-2014 թթ. (հազ. դրամ)1 

 

 
 
Ինչպես տեսնում ենք, նախատեսված և փաստացի ծախսերը դի-

տարկվող ժամանակաշրջանում աճում են, միակ շեղումն այս ընթացքում ար-
ձանագրվել է 2009 թ. փաստացի ծախսերում: Այդուհանդերձ, ինչպես մյուս 
բոլոր դեպքերում, այստեղ ևս պլանավորված և փաստացի ծախսերի միջև 
առկա է տարեկան միջինը 7,6%-ի չափով շեղում: 

Սուբսիդիաները համայնքների բյուջետային ծախսերի վարչական մա-
սի բաղկացուցիչն են, 2008-2014 թթ. ընթացքում դրանք կազմել են վարչա-
կան բյուջեի ծախսերի, համապատասխանաբար` 12%, 2%, 18%, 20%,20%, 21% և 
24%-ը: Սուբսիդիաների հաշվարկային և փաստացի մեծությունները ներկա-
յացված են աղյուսակ 3.4.5-ում: 

Համայնքային բյուջեներից տրամադրված դրամաշնորհները համայն-
քային բյուջեների վարչական մասի փաստացի իրականացված ծախսերի 2-
5%-ն են կազմում: Բյուջետային ծախսերի այս հատվածում ևս առկա են շե-
ղումներ` հաշվարկային և փաստացի ծախսերի ծավալների միջև միջին տա-
րեկան շեղումը 400 մլն դրամ է: Դրամաշնորհների հաշվարկային և փաստա-
ցի ծավալները ներկայացված են աղյուսակ 3.4.6-ում: 

 
 
 
 

                                                 
1 2014 թ. փաստացի ծախսերն ընդգրկում են առաջին կիսամյակի տվյաները: 
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Աղյուսակ 3.4.5 
2008-2014 թթ. սուբսիդիաների ծավալի շարժընթացը  

(հազ. դրամ)1 
 

 
 

Աղյուսակ 3.4.6 
ՀՀ համայնքների բյուջեներից տրամադրված դրամաշնորհների 

շարժընթացը 2009-2014 թթ. (հազ. դրամ)2 
 

 
 

Սոցիալական նպաստները և կենսաթոշակները, հաշվի առնելով աղ-
քատության ներկայիս բավական բարձր մակարդակը, համայքնային բյուջե-
ներում առանձնակի կարևորվում են, քանի որ այս միջոցների հաշվին հա-
մայնքն ինքնուրույն պետք է փորձի բարելավել իր բնակիչների կենսապայ-
մանները: Այս ցուցանիշի շարժընթացը ներկայացված է աղյուսակ 3.4.7-ում: 

Սոցիալական նպաստների և կենսաթոշակների փաստացի ծավալնե-
րը 2009-2014 թթ. կազմել են վարչական բյուջեի փաստացի ծավալի, համա-
պատասխանաբար` 1%, 2%, 2%, 2%, 3%, 3%, սա բավական փոքր ցուցանիշ է` 
հաշվի առնելով ստեղծված սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը:  

                                                 
1  2014 թ. փաստացի ծախսերն ընդգրկում են առաջին կիսամյակի տվյալները: 
2 Տե'ս նույնը: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ  
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Աղյուսակ 3.4.7 
Սոցիալական նպաստների և կենսաթոշակների  

փոփոխությունը 2009-2014 թթ. (հազ.դրամ)1 
 

 
 
Մարզերում աշխատավարձի պարտքը դիտարկվող ժամանակաշրջա-

նի սկզբում` առ 01.01.2008 թ., կազմել է 2,3 մլրդ դրամ, որի մարումը, ըստ էու-
թյան, իրականացվել է բավարար ինտենսիվությամբ, և 01.01.2014 թ. դրու-
թյամբ եղել է ընդամենը 68 մլն դրամ: 

Արարատի և Կոտայքի մարզերն այս գործընթացն իրականացրել են 
առավել արագորեն և արդեն իսկ 01.01.2009 թ. զրոյացրել նախկինում կու-
տակված պարտքը` հետագայում թույլ չտալով նոր պարտքի ձևավորում:  
2014 թ. հուլիսի 15-ի դրությամբ միայն Գեղարքունիքի մարզում է առկա աշ-
խատավարձի պարտք` 65 մլն դրամի չափով, ինչն ընդգրկում է թե՛ նախորդ 
տարիներին հաշվարկված, բայց չվճարված աշխատավարձերը, թե՛ ընթա-
ցիկ տարում չկատարված համապատասխան պարտավորությունները: 

 

Աղյուսակ 3.4.8 
ՀՀ համայնքների աշխատավարձի պարտքի մարման 

շարժընթացը 2008-2014 թթ. (հազ. դրամ) 
 

 
                                                 
1 2014 թ. փաստացի ծախսերն ընդգրկում են առաջին կիսամյակի տվյալները: 
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Համայնքային բյուջեների եկամուտներն ու ծախսերը վերլուծելիս ան-
պայմանորեն պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ Երևան քաղաքը 
սկսել է դիտարկվել որպես համայնք միայն 2009-ից, ինչով պայմանավոր-
ված, արդեն 2010 թ. ՀՀ համայնքների բյուջետային եկամուտների և ծախսե-
րի հաշվարկային և փաստացի ծավալների կտրուկ աճ է նկատվում: 

 
 
 3.5 
 Երկմակարդակ տեղական ինքնակառավարման 

ֆինանսական ապահովման կառուցակարգերը 
 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում որպես հա-
մայնքի բյուջեի ձևավորման աղբյուրներ նշվում են եկամտային հարկից և 
շահութահարկից կատարվող մասհանումները, ընդ որում, դրանց չափերը 
սահմանվում են յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով: 
Օրենքի ընձեռած հնարավորությամբ հանդերձ, ամբողջ հանրապետության 
մակարդակով այս մասհանումները չեն կիրառվում, և դրա հիմնական պատ-
ճառներից մեկն այն է, որ փոքր, հատկապես` գյուղական համայնքներում 
այդ մասհանումները շատ փոքր մեծություն են կազմում: Մասհանումներ չեն 
իրականացվում նաև այն պատճառով, որ օրենքն ամենևին չի պարտադրում, 
և սահմանված չեն դրանց հստակ տոկոսադրույքները: Բացի դրանից, հատ-
կապես շահութահարկից մասհանումների հետ կապված, առկա են հարկա-
յին վարչարարության որոշ խնդիրներ, որոնց հետևանքով մասհանման են-
թակա հարկման բազան դառնում է անորոշ: Շարունակելով մասհանումների 
իրականացման արդյունավետության քննարկումը` նշենք, որ գավառները, 
որպես տեղական ինքնակառավարման առավել խոշոր միավորներ, պահան-
ջում են վերանայել մասհանումների տրամադրման կարգը և լայնածավալ 
ծախսերի իրականացման համար դրանք ամրագրել որպես գավառի բյուջեի 
ձևավորման հիմնական աղբյուր: Եկամտի այսպիսի աղբյուրները կարող են 
էական դեր խաղալ նաև գավառում ձեռնարկատիրության զարգացման գոր-
ծում, քանի որ այս դեպքում գավառի ՏԻՄ-երը շահագրգռված կլինեն դրա-
նում և կփորձեն նպաստավոր պայմաններ ստեղծել գործարարության զար-
գացման համար: Մեր կարծիքով, շատ կարևոր է, որ այդ մասհանումների 
տոկոսադրույքները հստակորեն սահմանվեն օրենքով: Սա անհրաժեշտ է 
այն բանի համար, որ գավառի կառավարման մարմինները հնարավորու-
թյուն ունենան իրականացնելու սոցիալ-տնտեսական զարգացման պլանա-
վորում և նախօրոք տեղյակ լինեն, թե մոտավորապես ինչ եկամուտներ են 
ունենալու նախատեսվող ծախսային ծրագրերն իրականացնելիս: Իսկ եթե 
այդ տոկոսադրույքների չափերը շարունակեն սահմանվել ամեն տարվա պե-
տական բյուջեի մասին օրենքով, ապա դա բացասաբար կանդրադառնա 
հատկապես գավառի զարգացման հեռանկարային պլանավորման վրա` 
անորոշության աստիճանի բարձրացման տեսանկյունից:  



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ  
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ՀՀ-ում իրականացվող տեղական ինքնակառավարման վերլուծությու-
նը ցույց է տալիս, որ համայնքների մեծ մասի բյուջետային միջոցները չեն 
բավարարում հանրային ծառայությունները ողջ ծավալով և բավարար որա-
կով մատուցելու համար: Դրանք հիմնականում բավարարում են միայն հա-
մայնքի ղեկավարի աշխատակազմը պահպանելու համար, և միջոցների այս-
պիսի սղությունը հանգեցնում է մի շարք խորքային խնդիրների: Համայնքնե-
րի ֆինանսաբյուջետային գործընթացների բարելավման ուղիների մշակման 
նպատակով հարկ ենք համարում առանձնացնել մի քանի առանցքային 
խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են համայնքների ֆինանսական անկախու-
թյան հասնելու, հանրային ծառայությունները բավարար մակարդակով մա-
տուցելու գործընթացները: 

Ֆինանսաբյուջետային համակարգի ամբողջական վերլուծության և 
դրա հիման վրա` լավարկման ուղիների մշակման համար անհրաժեշտ է դի-
տարկել համայնքային բյուջեների կառուցվածքը, ելքերն ու մուտքերը, ինչ-
պես նաև կատարման և վերահսկողության ընթացքը: 

Ուսումնասիրելով համայնքների եկամուտների կառուցվածքը՝ գալիս 
ենք այն եզրահանգման, որ սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը 
դեռևս փոքր է համայնքների ընդհանուր եկամուտներում: Ֆինանսական ան-
կախության ցածր մակարդակն արտահայտվում է պետական դրամաշնորհ-
ներից խիստ կախվածությամբ: ՀՀ համայնքների բյուջեների եկամուտնե-
րում սեփական եկամուտների մասնաբաժինը վերջին տարիներին տատան-
վում է ընդամենը 30%-ի սահմաններում, իսկ ՀՀ պետական բյուջեից ստաց-
վող մուտքերի մասնաբաժինը գերազանցում է 70%-ը (աղյուսակ 3.5.1): 

 
Աղյուսակ 3.5.1 

ՀՀ համայնքների եկամուտներն ըստ մարզերի 2012-2013 թթ. 
 

2012 2013 

Մարզի 
անվանումը 

Ընդամենը 
եկամուտներ 
(հազ. դրամ) 

Սեփական 
եկամուտ-
ներ (հազ. 

դրամ) 

Սեփական 
եկամուտների 

մասնաբա-
ժինը (%) 

Ընդամենը 
եկամուտներ
(հազ. դրամ)

Սեփական 
եկամուտներ
(հազ. դրամ)

Սեփական 
եկամուտների 

մասնաբա-
ժինը (%) 

Երևան 57,147,056 16,058,550 28.10 63,605,525 16,995,034 26.72 
Արագածոտն 2,477,326 776,898 31.36 2,745,175 819,197 29.84 
Արարատ 4,620,352 1,535,154 33.23 5,302,091 1,717,797 32.40 
Արմավիր 4,975,262 1,872,686 37.64 5,429,652 1,927,719 35.50 
Գեղարքունիք 4,079,882 1,018,270 24.96 4,555,509 1,081,645 23.74 
Լոռի 5,152,653 1,422,217 27.60 5,509,187 1,511,472 27.44 
Կոտայք 5,103,416 2,068,591 40.53 5,568,214 2,176,299 39.08 
Շիրակ 5,278,789 1,567,397 29.69 5,686,310 1,734,877 30.51 
Սյունիք 3,243,626 1,146,638 35.35 3,616,556 1,216,018 33.62 
Վայոց ձոր  1,125,911 352,903 31.34 1,320,311 474,781 35.96 
Տավուշ 2,219,169 579,643 26.12 2,401,927 604,224 25.16 
Ընդամենը  95,423,442 28,398,946 29.76 105,740,458 30,259,062 28.62 
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Հաշվի առնելով երկրի տնտեսությունում գավառների նշանակությու-
նը, ինչպես նաև դրանց միջոցով սեփական եկամուտներ ապահովելու զգա-
լի ներուժը` կարծում ենք, որ վերանայման կարիք ունի նաև տեղական ինք-
նակառավարման ֆինանսաբյուջետային ներկա մոդելը, ինչը ենթադրում է 
սեփական եկամուտների մասնաբաժնի ավելացում` ի հաշիվ գավառում 
գործող կազմակերպությունների կողմից վճարվող հարկերից կատարվող 
մասհանումների և ներկայումս մարզպետարաններին հատկացվող ֆինան-
սական միջոցների: Սա պետք է խրախուսի և շահագրգռի նաև գավառի կա-
ռավարման մարմիններին՝ ապահովելու ինչպես գործարարության զարգա-
ցում, այնպես էլ կառավարմանը մասնավոր հատվածի մասնակցություն:  

Քանի որ մեր կողմից առաջարկվող մոդելում մարզերը, որպես տա-
րածքային կառավարման միավորներ, դադարում են գոյություն ունենալ, 
ապա դրանց պետական ֆինանսավորման գումարները (աղյուսակ 3.5.2), 
բնականաբար, տնտեսվելու են: Այս միջոցները, առանց պետական բյուջեի 
համար լրացուցիչ բեռ ստեղծելու, կարող են օգտագործվել գավառների բյու-
ջեներին մասհանումներ կատարելու համար: 

 
Աղյուսակ 3.5.2 

ՀՀ պետական բյուջեից մարզպետարանների և մարզային 
ենթակայության կազմակերպությունների ֆինանսավորումը 

2011-2013 թթ. 
 

Մարզի անվանումը 2011 
(հազ. դրամ) 

2012 
(հազ. դրամ) 

2013 
(հազ. դրամ) 

Արագածոտն 4,845,631.0 6,018,252.6 5,399,160.7 
Արարատ 8,635,636,8 8,544,114.3 7,097,099.0 
Արմավիր 8,963,844.4 8,592,933.7 6,363,408.3 
Գեղարքունիք 9,071,613.9 8,034,175 8,164,865.7 
Լոռի 11,088,480.06 8,690,214.9 7,321,837.3 
Կոտայք 8,073,220.8 6,966,536.1 6,694,823.8 
Շիրակ 10,033,006.6 9,634,710.2 8,207,581.9 
Սյունիք 7,634,826.5 7,127,808.2 6,929,681.0 
Վայոց ձոր 2,317,423.6 2,521,813.73 2,205,578.3 
Տավուշ 5,075,569.9 4,371,778.8 4,141,333.0 
Ընդամենը 67,103,616.76 70,502,337.53 62,525,369.0 

 

Տեղական ինքնակառավարման առավել խոշոր միավորների տնտե-
սական ներուժի հաշվին զգալի սեփական եկամուտներ ապահովելու նպա-
տակահարմարությունը հաստատվում է նաև համաշխարհային փորձով: 
Օրինակ` Տոկիոյի կառավարման մարմինները տարեկան բյուջեի եկամտա-
յին մասը 70%-ով ապահովում են տեղական հարկերի շնորհիվ: Իսպանիայի, 
ինչպես նաև սկանդինավյան երկրների տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները նույնպես հնարավորություն ունեն զգալի չափով սեփական 
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եկամուտներ ապահովելու` ի հաշիվ ֆիզիկական անձանց եկամտային հար-
կի, իսկ, օրինակ, Նյու Յորքի քաղաքային բյուջեն օգտվում է նաև այնպիսի 
հարկատեսակներից, ինչպիսիք են մանրածախ առևտրի վաճառքի հարկը, 
կորպորատիվ եկամտային հարկը, ինչպես նաև այլ տեսակի կորպորատիվ 
հարկատեսակներ: Այս մոտեցման շնորհիվ, դիցուք, Ստոկհոլմը սեփական 
ռեսուրսների հաշվին ապահովում է քաղաքի բյուջեի եկամուտների շուրջ 
80%-ը1: Առհասարակ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում հա-
մայնքների սեփական եկամուտների ցածր մասնաբաժինը տարբեր գործոն-
ներով է պայմանավորված: Նախ` ցածր է լիազորությունների ապակենտրո-
նացման մակարդակը, հետևաբար` ֆինանսական ապակենտրոնացման մա-
կարդակը ևս պետք է ցածր լինի: Բացի դրանից, հարկային վարչարարու-
թյունը հատկապես փոքր համայնքներում կարողությունների պակասի 
պատճառով արդյունավետորեն չի իրականացվում: Եվ, վերջապես, տնտե-
սական զարգացման ներկա պայմաններում (որոշ դեպքերում` ներդրումների 
իսպառ բացակայության) շատ համայնքներ պարզապես ի զորու չեն կազմա-
կերպությունների հարկերի միջոցով ապահովելու օրենքով իրենց վերա-
պահված լիազորությունների ֆինանսավորումը: Այս ամենի արդյունքում պե-
տության կողմից տրամադրվող ֆինանսական միջոցները (սուբվենցիաներ և 
դոտացիաներ) ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում դեռևս 
համայնքների եկամուտների հիմնական մասն են կազմում: Եվ բնական է, որ 
հատկապես փոքր համայնքներում մասնավոր հատվածի մասնակցությունը 
տեղական ինքնակառավարմանը իրատեսական չէ: Բնականաբար, իրավի-
ճակն ամբողջովին այլ պետք է լինի նոր կազմավորվող գավառներում, որ-
տեղ, մեր համոզմամբ, պետք է ավելացնել գավառի սեփական եկամուտ-
ներն ի հաշիվ կազմակերպությունների կողմից վճարվող հարկատեսակների: 

Այս առումով, հարկավոր է քննարկել գավառների բյուջեի սեփական 
եկամուտների ձևավորման հնարավորությունը` ի հաշիվ մասնավոր հատվա-
ծի կողմից վճարվող հարկատեսակների: Մեր համոզմամբ՝ գավառների բյու-
ջեների եկամուտները պետք է կապված լինեն գավառի տնտեսական ակտի-
վության հետ, մասնավորապես` դրանք պետք է ավելանան գավառի տնտե-
սության աճին զուգընթաց, և հակառակը: Այս կապի գոյության պայմաննե-
րում կավելանա տեղական իշխանությունների շահագրգռվածությունը` իրենց 
լիազորությունների շրջանակներում արդյունավետորեն կառավարելու գա-
վառի տնտեսությունը, հետևաբար` այդպիսով ավելացնելով գավառի եկա-
մուտները: Այս առումով, քննարկման ենթակա են այն հարկատեսակները, 
որոնք վճարվում են կազմակերպությունների կողմից, սակայն ներկայումս 
ամբողջությամբ ուղղվում են պետական բյուջե: Դրանք են ակցիզային հար-
կը, ավելացված արժեքի հարկը (կամ շրջանառության հարկը` մինչև 58.350 
                                                 
1 United Cities and Local Governments. 2010. Local Government Finance: The Challenges of the 21st 

Century, Second Global Report on Decentralization and Local Democracy, Barcelona, p. 68-70. 
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մլն ՀՀ դրամ՝ տարեկան շրջանառության դեպքում), շահութահարկը և եկա-
մտային հարկը: Նշյալ հարկատեսակներից առաջինը` ակցիզային հարկը, 
իր կիրառման տրամաբանությամբ չի առնչվում տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինների գործունեությանը, քանի որ սահմանվում է հատուկ ապ-
րանքատեսակների ներմուծման կամ օտարման համար` իբրև անուղղակի 
հարկ: Այս առումով, կարծում ենք, որ այն մասհանման ենթակա հարկատե-
սակ լինել չի կարող և պետք է ամբողջությամբ ուղղվի պետական բյուջե: 
Ավելացված արժեքի հարկը, ի տարբերություն նախորդի, կարող է դիտարկ-
վել իբրև մասհանման ենթակա հարկատեսակ, քանի որ դա չի սահմանվում 
հատուկ ապրանքատեսակների համար: Սակայն, կարծում ենք` այս հարկա-
տեսակից գավառի բյուջե մասհանումներ կատարելու մոտեցումը ռիսկային 
է և ոչ նպատակահարմար: Այս դեպքում գավառի եկամուտները և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը կախվածության մեջ 
կընկնեն շրջանառության վրա սահմանվող հարկատեսակի մեծությունից, 
ինչը, տնտեսական ակտիվությունից կախված, մշտապես տատանվում է: 
Սա, իր հերթին, կարող է հանգեցնել եկամուտների անհարկի անկայունու-
թյան, որի հետևանքով տեղական ինքնակառավարման մարմինները կդժվա-
րանան պլանավորել նաև իրենց գործունեությունը միջնաժամկետ և երկա-
րաժամկետ հեռանկարներում` չունենալով հստակ կանխատեսումներ սպաս-
վող ֆինանսական մուտքերի վերաբերյալ: Այս հանգամանքը հաստատվում 
է նաև միջազգային փորձով. դիցուք` Իսպանիան լուրջ խնդիրներ ունեցավ 
տեղական միավորների ֆինանսական մուտքերի կրճատման առումով, քանի 
որ տեղական միավորները ֆինանսական մուտքերի գրեթե կեսն ապահով-
վում էին ԱԱՀ-ից կատարվող մասհանումների հաշվին, և ֆինանսատնտե-
սական ճգնաժամի պայմաններում շրջանառության ծավալների հսկայական 
փոփոխությունները նույնչափ կտրուկ ազդեցություն ունեցան տեղական 
եկամուտների վրա, որքան որ կրճատեցին պետական բյուջեն1: Բացի դրա-
նից, ԱԱՀ կիրառումը նպատակահարմար չէ, քանի որ գործունեության մի 
շարք տեսակներ օրենքով ազատված են այդ հարկատեսակից (հանրա-
կրթական դպրոցներ, ապահովագրական գործառնություններ, ՀՀ-ում ար-
տադրված գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացում, ֆինանսական զա-
նազան գործառնություններ և այլն)2: Այնինչ նույն կազմակերպությունները, 
որ ԱԱՀ չեն վճարում, քաղաքի տնտեսության` որպես մեկ միասնական հա-
մակարգի անբաժանելի տարրերից են և նույնպես պետք է ներդրում ունե-
նան դրա եկամուտների ապահովման գործում: Մասհանումների կառուցա-
կարգի նպատակահարմարության առումով, նույն խնդիրները վերաբերում 

                                                 
1 United Cities and Local Governments. 2010. Local Government Finance: The Challenges of the 21st 

Century, Second Global Report on Decentralization and Local Democracy, Barcelona, p. 44. 
2  «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N 14, Եր., 

1997, հոդ. 15: 
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են նաև շրջանառության հարկին, որը փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 
սուբյեկտների վճարվող հիմնական հարկատեսակն է` փոխարինելով ԱԱՀ-ին 
և շահութահարկին: 

Թե' ԱԱՀ-ից և թե' շահութահարկից հնարավոր մասհանումների իրա-
կանացումը կապված է հարկային վարչարարության խնդիրների հետ: Բա-
վական բարդ է հավաքագրված հարկային եկամուտներից կատարվող մաս-
հանումները արդարացիորեն ուղղել այս կամ այն տեղական միավորի բյու-
ջե: Առհասարակ տարբեր վարչական միավորների միջև տնտեսական հա-
րաբերությունների իրականացման համար կարող ենք առանձնացնել ԱԱՀ 
հաշվարկման և վճարման երկու հայեցակարգային սկզբունքներ: Առաջինը 
«ծագման վայրի» սկզբունքն է, երբ ԱԱՀ-ն վճարվում է այն վարչական միա-
վորի բյուջե, որտեղ տվյալ ապրանքը կամ ծառայությունը ստեղծվել է: Ի 
տարբերություն «ծագման վայրի» սկզբունքի, երկրորդ` «նշանակման վայրի» 
սկզբունքը ենթադրում է, որ հարկը պետք է վճարվի այն միավորի բյուջե, որ-
տեղ տվյալ ապրանքը կամ ծառայությունը սպառվել է: Ըստ էության, երկ-
րորդ սկզբունքի վրա է հիմնվում միջազգային տնտեսական հարաբերու-
թյուններում ԱԱՀ վճարման կառուցակարգը, երբ արտահանվող ապրանք-
ներն ազատվում են արտահանող երկրում վճարվելիք ԱԱՀ-ից` փոխարենը 
դա վճարելով ներմուծող երկրում: Այսինքն` տրամաբանությունն այն է, որ 
հարկը պետք է վճարվի վերջնական սպառման միավորներում, որտեղ 
գտնվում են հարկային բեռը կրող սպառողները: Սակայն այս կառուցակար-
գը, որ հնարավոր է կիրառել միջազգային տնտեսական հարաբերություննե-
րում` մաքսային սահմանների և մաքսատների գործունեության շնորհիվ, 
դժվարկիրառելի է երկրի մասշտաբով ԱԱՀ մասհանումների համար, քանի 
որ վարչատարածքային միավորների միջև գոյություն չունեն մաքսային սահ-
մաններ, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի հաշվառել տարածքային ապրան-
քաշրջանառությունը: Գրեթե անհնար է հստակ որոշել, թե, դիցուք, Գորիս 
քաղաքում գործող կազմակերպության սպառման շուկայի որ մասն է բաժին 
ընկել Երևանին և որ մասը` Գորիսին: Խնդիրն էլ ավելի է բարդանում ծառա-
յությունների ոլորտում գործող կազմակերպությունների ԱԱՀ-ից կամ շահու-
թահարկից հնարավոր մասհանումների հաշվարկման դեպքում: Այսպիսով, 
ԱԱՀ-ից և շահութահարկից մասհանումներ կատարելը գավառի բյուջե 
առաջացնում է որոշակի խնդիրներ: Ըստ «ծագման վայրի» սկզբունքի` գա-
վառի բյուջեն կարող է անմասն մնալ հարկային եկամուտներից, իսկ ըստ 
մյուս` «նշանակման վայրի» սկզբունքի` բավական խնդրահարույց են դառ-
նում հարկային բազայի ճշգրիտ հաշվարկումը և արդյունավետ հարկային 
վարչարարության իրականացումը: Սակայն, միաժամանակ, այս խնդիրների 
լուծումը պետք է գտնվի ուշադրության կենտրոնում, և համապատասխան 
կառուցակարգի մշակման պարագայում հեռանկարում շահութահարկից 
մասհանումները ևս պետք է համալրեն գավառի բյուջեի եկամտային մասը: 
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Հաշվի առնելով ներկայացվածը` կարծում ենք, որ առավել նպատա-
կահարմար է մասհանումներ կատարել կազմակերպությունների և անհատ 
ձեռնարկատերերի կողմից վճարվող եկամտային հարկից: Վերջինս, տա-
րածքային բաշխման առումով, ամենակայուն հարկային բազա ունեցող հար-
կատեսակն է, որը կարող է թույլ տալ գավառի կառավարման մարմիններին 
առավել արդյունավետորեն և արդարացիորեն ֆինանսավորել տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից ծառայությունների մատուցումը: 
Ի դեպ, միջազգային փորձը ևս հաստատում է այս հարկատեսակից մասհա-
նումների կատարման նպատակահարմարությունը: Այսպես` Տնտեսական 
համագործակցության և զարգացման կազմակերպության 34 երկրից 17-ում 
եկամտային հարկը կարևորագույնն է տեղական հարկերից` ապահովելով 
տեղական բյուջեների եկամուտների գերակշիռ մասը: Դրանց շարքն են 
դասվում Շվեդիան, Նորվեգիան, Դանիան, Ֆինլանդիան, Չեխիան, Շվեյցա-
րիան, Բելգիան և այլ երկրներ1: Բացի դրանից, հաշվի առնելով նաև այն 
հանգամանքը, որ գավառի կառավարման մարմինները պատասխանատու 
են նաև բնակիչների սոցիալական պաշտպանության համար, եկամտային 
հարկի կիրառումն առավել հիմնավորված է գույքահարկի կամ հողի հարկի 
համեմատությամբ, քանի որ դա սերտորեն կապված է հարկ վճարողի վճա-
րունակության հետ: Եվ, վերջապես, կարծում ենք` եկամտային հարկից մաս-
հանումների իրականացումը արդարացված է հատկապես գավառների պա-
րագայում, քանի որ, ի տարբերություն փոքր համայնքների, հարկ վճարող-
ների շարժունությունը հարկային իրավասության տարբեր տարածքների 
միջև անհամեմատ ցածր է: Սա նշանակում է` համապատասխան կազմա-
կերպությունների միջոցով վճարվող եկամտային հարկից գավառի բյուջե 
կատարվող մասհանումներն արդարացված կարող են լինել ինչպես աշխա-
տանքի, այնպես էլ բնակության վայրի առումով:  

Հետևելով եկամտային հարկից մասհանումների կատարման մեր ներ-
կայացրած հիմնավորումներին` հաշվարկի միջոցով պարզենք, թե ինչ ֆի-
նանսական հոսքեր են ակնկալվում այս կառուցակարգի կիրառման ար-
դյունքում: Քանի որ ո'չ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը, ո'չ Ֆի-
նանսների նախարարությունը չեն հաշվարկում և չեն տրամադրում տվյալ-
ներ ներկայիս մարզերում (առանց Երևան քաղաքի) գործող կազմակերպու-
թյուններից ստացված եկամտային հարկի վերաբերյալ, այդ գումարների մե-
ծությունը պատկերացնելու համար փորձենք կատարել հետևյալ հաշվարկը: 
Ըստ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների` 2012 թ. Երևան 
քաղաքում զբաղված է եղել է 349,900 մարդ: Նույն ցուցանիշը հանրապետու-

                                                 
1 http://www.oecd.org/governance/public-finance/, Տնտեսական համագործակցության և զարգաց-

ման կազմակերպության պաշտոնական համացանցային կայք: 
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թյան համար եղել է 1,172,800 մարդ1: Ստացվում է, որ Երևան քաղաքին բա-
ժին է ընկնում հանրապետության զբաղվածների 29.8%-ը: Հասկանալի է` 
հաշվարկված մասնաբաժինը դեռևս հստակ հիմք չի կարող լինել եկամտա-
յին հարկի` Երևան քաղաքի մասը հաշվարկելու համար, քանի որ մարզերի և 
Երևան քաղաքի միջև գոյություն ունի աշխատավարձերի մակարդակի 
էական տարբերություն: Այդ պատճառով մասնաբաժինը հարկավոր է կշռել 
միջին աշխատավարձերի ցուցանիշներով: Մասնավորապես, ըստ նույն աղ-
բյուրի, Երևան քաղաքում միջին աշխատավարձը 2012 թ. եղել է 124,838 ՀՀ 
դրամ, իսկ մարզերում` 78680 ՀՀ դրամ2: Այսինքն` Երևանում միջին աշխա-
տավարձը բարձր է մարզերի միջին աշխատավարձից 1.59 անգամ 
(124,838/78680=1.59): Երևանում զբաղվածների մասնաբաժինը կշռելով վեր-
ջին գործակցով` ստանում ենք, որ միջին հաշվով այստեղ զբաղվածների 
եկամուտը ՀՀ-ում զբաղվածների եկամտի 47.4%-ն է (29.8*1.59=47.4):  

Փորձենք հաշվարկել Երևան քաղաքում գործող կազմակերպություն-
ներից ստացված եկամտային հարկի մեծությունը` նախապես ունենալով հա-
մապատասխան հարկային եկամուտների ցուցանիշներն ամբողջ հանրապե-
տության համար: ՀՀ ֆինանսների նախարարության տրամադրած տվյալնե-
րի համաձայն3` 2013 թ. Հայաստանի Հանրապետության բյուջե մուտքա-
գրված եկամտային հարկը եղել է 251,068,100 հազար ՀՀ դրամ4: Այս ցուցա-
նիշների համադրմամբ կարող ենք ստանալ Երևանում գործող կազմակեր-
պությունների վճարած եկամտային հարկի մոտավոր մեծությունը (եկամտա-
յին հարկ (Երևան) = 251,068,100 հազար * 47.4% = 119,006,279.4 հազար): 
Հետևաբար` մարզերից հավաքագրված եկամտային հարկի մեծությունը կլի-
նի շուրջ 132,061,821 հազար ՀՀ դրամ (եկամտային հարկ (մարզեր) = 
251,068,100 հազար - 119,006,279.4 հազար = 132,061,821 հազար): 

Ինչ վերաբերում է եկամտային հարկից գավառի բյուջե կատարվող 
մասհանումների դրույքաչափին, ապա դրա որոշման հիմքում դրել ենք մի 
քանի սկզբունքներ: Նախ` քանի որ գավառների կառավարման համակարգը 
ենթադրում է մարզերի վերացում, հետևաբար` դրանց պետական ֆինանսա-
վորման դադարեցում, ապա սկզբնական շրջանում եկամտային հարկից 
մասհանումները կարող են հավասարեցվել մարզերի ֆինանսավորման ներ-
կա գումարներին: Բացի դրանից, տեղական ինքնակառավարման խոշոր 
միավորների համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ զարգա-
ցող երկրներում եկամտային հարկի առնվազն 50%-ը փոխանցվում է տեղա-
                                                 
1 Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2008-2012 թթ. վիճակա-

գրական ժողովածու, ՀՀ ԱՎԾ, Եր., 2013, էջ 42: 
2 Նույն տեղում, էջ 94: 
3 ՀՀ ֆինանսների նախարարության հարկային վիճակագրական տվյալներ, 

http://www.taxservice.am/Content.aspx?itn=TIY2013 
4  2012 թ. նույն ցուցանիշը եղել է 220,725,900 ՀՀ դրամ, եթե միմյանց գումարենք եկամտահարկի 

և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մեծությունները: 
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կան բյուջեներ: Այստեղ ընդգծում ենք զարգացող երկրների հանգամանքը, 
քանի որ զարգացած երկրների պարագայում եկամտային հարկը տեղական 
և, հատկապես, խոշոր միավորների եկամուտների կարևորագույն աղբյուր է 
և հիմնականում ամբողջությամբ ամրագրվում է տեղական բյուջեներին: 
Իհարկե, դա պայմանավորված է լիազորությունների ապակենտրոնացման 
առավել խոր մակարդակով, որի դեպքում տեղական միավորի եկամտի սե-
փական աղբյուրները պետք է շատ ավելի լինեն` ապահովելով այդ լիազո-
րությունների իրականացումը1: Այս առումով, կարծում ենք` գավառների բյու-
ջեներ եկամտային հարկից մասհանման առաջարկվող սկզբնական` «թիրա-
խային» տոկոսադրույքը կարող է վերանայվել` հետագայում ավելանալով 
լիազորությունների ապակենտրոնացման պարագայում: Խոսքը, մասնավո-
րապես, վերաբերում է այնպիսի ոլորտների, ինչպիսիք են կրթությունը, 
տրանսպորտը, սոցիալական պաշտպանությունը և այլն: Ինչպես արդեն 
նշվել է, մասհանումների տոկոսադրույքները պետք է սահմանել օրենքով, 
այլ ոչ թե ամեն տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով` կառավարման 
մարմիններին հնարավորություն ընձեռելով միջնաժամկետ և երկարաժամ-
կետ ֆինանսական պլանավորում իրականացնելու: Հետևաբար նպատակա-
հարմար է` ապակենտրոնացման շարունակական իրականացմանը զուգըն-
թաց, մասհանման տոկոսադրույքի վերանայումն իրականացնել չորս տարին 
մեկ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնավարման և զար-
գացման քառամյա ծրագրերի ժամկետներին, ՀՀ օրենսդրությանը համա-
պատասխան: Այս դրույթը, մեր համոզմամբ, ևս պետք է ամրագրել օրենքով: 

Այսպիսով, վերը նշված սկզբունքներին համապատասխան, եթե եկա-
մտային հարկից գավառների բյուջեներին կատարվող մասհանումների 
սկզբնական թիրախային դրույքաչափը օրենքով սահմանվի 50%, ապա կու-
նենանք 66,030,910.5 հազար ՀՀ դրամ եկամուտ, որը մոտավորապես համ-
ընկնում է վերջին տարիներին մարզերի ֆինանսավորման նպատակով պե-
տական բյուջեից տրամադրվող տարեկան գումարին: Ինչպես նախապես 
ներկայացվել է, հարկային այսպիսի կառուցակարգի կիրառման արդյուն-
քում կավելանա գավառի կառավարման մարմինների շահագրգռվածությու-
նը` նպաստելու գավառի տնտեսության զարգացմանը, ինչպես նաև նոր ներ-
դրումների ներգրավմանը, ինչը ենթադրում է վերոնշյալ ցուցանիշի աճ տա-
րիների ընթացքում:  

Տեղական ինքնակառավարման ստորին մակարդակի գոյության պա-
րագայում համահարթեցման դոտացիաները կարող են հատկացվել ստորին 
մակարդակին` համայնքներին: 

Տեղական տուրքերի բաշխումը երկու մակարդակի միջև տրամաբանո-
րեն բխում է համապատասխան լիազորություններից, որոնք ամրագրվելու 

                                                 
1  United Cities and Local Governments. 2010. Local Government Finance: The Challenges of the 21st 

Century, Second Global Report on Decentralization and Local Democracy, Barcelona, p. 69. 
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են տեղական ինքնակառավարման առաջին կամ երկրորդ մակարդակին: 
Պետական տուրքերը (նոտարական գրասենյակների գործունեության և քա-
ղաքացիական կացության ակտերի հետ կապված ծառայությունների հա-
մար), որոնք ներկայումս փոխանցվում են համայնքների բյուջեներ, կարելի է 
սահմանել որպես գավառի բյուջեի եկամտի աղբյուր, իրականացնել համա-
պատասխան ծառայություններ գավառի մակարդակով` կրճատելով գրասեն-
յակների թիվը, ըստ այդմ` ծախսերը: 

 

 
 3.6 
 ՀՀ համայնքների բյուջեների 

հրապարակայնությունը 
 

Տեղական ինքակառավարմանը համայնքի բնակիչների մասնակցու-
թյան ապահովումը ամրագրված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
ՀՀ օրենքով: Մասնավորապես` համայնքի ղեկավարը տեղական ինքնակա-
ռավարմանը բնակիչների մասնակցության բնագավառում իրականացնում է 
հետևյալ պարտադիր լիազորությունները. 

1. համայնքի բնակիչների համար ստեղծում է բավարար պայմաններ՝ 
իրազեկ լինելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների գոր-
ծունեությանը և մասնակցելու համայնքի կառավարմանն ու զար-
գացմանը` այդ նպատակով օգտագործելով համայնքում հասանելի 
որևէ ձև կամ միջոց (այդ թվում` տեղեկատվության և հեռահաղոր-
դակցության). 

2. ապահովում է համայնքի բնակիչների իրազեկման և մասնակցու-
թյան միջոցառումների կազմակերպումն ու անցկացումը բնակիչնե-
րին մատչելի և հարմար վայրերում, ինչպես նաև ստեղծում է հա-
մապատասխան անհրաժեշտ պայմաններ՝ այդ միջոցառումներին 
մասնակցելու ցանկություն հայտնած համայնքի հաշմանդամների և 
սակավաշարժուն խմբերի համար. 

3. կազմակերպում է տեղական ինքնակառավարմանն առնչվող 
օրենսդրական և ենթաօրենսդրական կարևորագույն նախաձեռնու-
թյունների և նախագծերի, մասնավորապես` համայնքի զարգաց-
ման ծրագրերի և տարեկան բյուջեի, համայնքի կողմից մատուցվող 
հանրային ծառայությունների ոլորտներում` համայնքի ավագանու 
և ղեկավարի որոշումների, համայնքի գլխավոր հատակագծի, քա-
ղաքաշինական, բնապահպանական, կենսագործունեության միջա-
վայրի ծրագրվող փոփոխությունների հանրային լսումներ կամ 
քննարկումներ, դրանց վերաբերյալ առաջարկությունների ընդու-
նում և ներկայացում նախաձեռնությունների և նախագծերի հեղի-
նակներին. 
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4. համայնքի բնակիչներին, հասարակության ներկայացուցիչներին 
իրազեկում և (կամ) ներգրավում է համայնքի տարածքում կազմա-
կերպվող ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերում1: 

Համայնքների բյուջեների հրապարակային բնույթը սահմանվում է 
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» և «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» ՀՀ օրենքներով: Մասնավորապես` «ՀՀ բյուջետային համակարգի 
մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի համաձայն, բյուջեների հրապարակայնու-
թյան սկզբունքը սահմանում է. 

1. հաստատված բյուջեների և դրանց կատարման մասին հաշվետվու-
թյունների պարտադիր հրապարակում մամուլում, բյուջեների կա-
տարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիություն,  

2. բյուջեների նախագծերի քննարկման և որոշումների ընդունման 
գործընթացի պարտադիր թափանցիկություն հասարակության և 
զանգվածային լրատվության միջոցների համար: Ի տարբերություն 
համայնքների բյուջեների, պետական բյուջեի կազմում կարող են 
հաստատվել գաղտնի հոդվածներ: 

Նույն օրենքի 36-րդ հոդվածը սահմանում է համայնքների բյուջեների 
հրապարակայնության ապահովման հետևյալ քայլերը. 

1. Համայնքի բյուջեի մասին որոշման նախագիծը համայնքի ավագա-
նուն ներկայացնելուց հետո եռօրյա ժամկետում հրատարակվում է 
տեղական մամուլում: Միաժամանակ, պատրաստվում և հրատա-
րակվում են բյուջեի հիմնական ցուցանիշները, վիճակագրական 
տվյալները և գծապատկերներ ներառող տեղեկատուներ ու 
գրքույկներ: 

2. Բյուջետային տարվա յուրաքանչյուր եռամսյակից հետո մեկ ամսվա 
ընթացքում հրապարակվում է տեղեկատվություն համայնքի բյու-
ջեի եռամսյակային կատարման մասին: 

3. Համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հա-
մայնքի ավագանու հաստատելուց հետո հնգօրյա ժամկետում հրա-
պարակվում է տեղական մամուլում և http://www.azdarar.am հաս-
ցեով՝ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանու-
ցումների պաշտոնական կայքում: 

4. Համայնքների ղեկավարները պայմաններ են ստեղծում համայնքի 
բյուջեի նախագծին, տարեկան հաշվետվությանը ծանոթանալու և 
ուսումնասիրելու ցանկություն ունեցող համայնքի անդամների հա-
մար` դյուրությամբ ձեռք բերելու համապատասխան փաստաթղթեր: 

Ինչպես նշվել է, բյուջետային գործընթացի թափանցիկության ապա-
հովման խնդիրներին վերաբերող դրույթներ է ներառում նաև «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» օրենքը: Այնտեղ առանձնակի ուշադրության 
                                                 
1 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, հոդ. 33:  



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ  
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են արժանանում համայնքի զարգացման ծրագրի և բյուջեի կազմման ու 
իրականացման գործընթացներին բնակչության ներգրավվածության ապա-
հովման խնդիրները: Վերոնշյալ օրենքի 54.1 հոդվածը սահմանում է. 

«Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և (կամ) տարեկան բյուջեի 
կառավարման (կազմման, հանրային քննարկման, իրականացման (կատար-
ման) և վերահսկման) գործընթացներում համայնքի բնակիչների մասնակ-
ցությունն ապահովելու համար համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ և 
համայնքի ավագանու որոշմամբ ձևավորվում է համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմին` աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպու-
թյունների համապատասխան մասնագետների ընդգրկմամբ, ինչպես նաև 
համայնքի ավագանու մեկից մինչև երեք անդամների, բնակիչների, փորձա-
գետների և այլ շահագրգիռ անձանց ներգրավմամբ (վերջիններիս համա-
ձայնությամբ)»: 

Համայնքի ղեկավարը մինչև համայնքի զարգացման քառամյա ծրա-
գրի և (կամ) տարեկան բյուջեի նախագծերը համայնքի ավագանու հաս-
տատմանը ներկայացնելը կազմակերպում և անցկացնում է հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) քննարկումներ՝ ըստ «Իրավական ակտերի մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքի 27.1 հոդվածով սահմանված ժամկետի: 
Հանրային բաց լսումներում կամ քննարկումներում հնչած ու ընդունված դի-
տողությունների ու առաջարկությունների վերաբերյալ համայնքի ղեկավարը 
տրամադրում է տեղեկատվություն համայնքի ավագանուն: 

 

Աղյուսակ 3.6.1 
Համայնքներում տեղադրված ցուցատախտակների թիվը  

2011-2014 թթ. 
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Խորհրդակցական մարմնի գործունեության, ինչպես նաև հանրային 
բաց լսումների կազմակերպման, անցկացման և դրանց վերաբերյալ ավա-
գանուն տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը սահմանում է համայնքի 
ավագանին: 

Միաժամանակ, օրենքով սահմանվում է համայնքի զարգացման քառ-
ամյա ռազմավարական ծրագրի և տարեկան բյուջեի հրատարակման մասին:  

Վերոնշյալ օրենքների պահանջներն իրականացնելու համար առանձ-
նացվում են տեղեկատվության տարածման հետևյալ ձևերը` ցուցատախ-
տակներ, հեռուստատեսություն, տպագիր մամուլ, համացանց: Այս միջոցնե-
րի գործնական կիրառման ցուցանիշներն արտացոլված են ստորև բերված 
աղյուսակներում: 

Ինչպես տեսնում ենք, միայն 2014 թ. է, որ տեղեկատվության տարած-
ման այս ամենապարզ ձևը կիրառվել է բոլոր 914 համայնքում:  

Համայնքների հաստատված բյուջեների, դրանցում կատարված փո-
փոխությունների, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների մասին 
համայնքի բնակիչներին տեղեկատվության հաղորդման մյուս եղանակը, 
որից օգտվում են կառավարման մարմինները, հեռուստաեթերն է: Ինչպես 
տեսնում ենք աղյուսակ 3.6.1-ից, այս եղանակը 2014 թ. II եռամսյակի դրու-
թյամբ գրեթե կրկնակի է կիրառվել, քան 2011 թ. I կիսամյակում, սակայն կի-
րառման հաճախականության տեսակետից էականորեն զիջում է ՏԻՄ մար-
մինների գործունեության մասին տեղեկատվության հաղորդման մյուս բոլոր 
եղանակներին: 

 

Աղյուսակ 3.6.2 
Համայնքային բյուջեների հրապարակումը 

հեռուստատեսությամբ 2011-2014 թթ. 

 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ  
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ՏԻՄ-ի գործունեության թափանցիկության ապահովման հաջորդ մի-
ջոցը տպագիր մամուլում համայնքային բյուջեների վերաբերյալ տեղեկատ-
վության արտացոլումն է (աղյուսակ 3.6.3): 

 

Աղյուսակ 3.6.3 
Թերթերում համայնքային բյուջեների հրապարակումը  

2011-2014 թթ. 
 

 
 
Աղյուսակից երևում է, որ փոքրաթիվ ՏԻՄ-եր են տպագիր մամուլում 

սեփական գործունության մասին հաղորդագրություններ տեղադրում: Այս 
մեթոդից օգտվողների առավելագույն թիվը արձանագրվել է 2012 թ. IV եռ-
ամսյակում` 109, իսկ հաջորդ տարի արդեն դրսևորվում է անկման միտում: 
Նույնպիսի միտում է նկատվել նաև հեռուստատեսության դեպքում, մինչդեռ, 
ըստ սպասումների, այդ թիվը պետք է անշեղորեն աճեր` հասարակությանն 
առավել մեծ ծավալով տեղեկատվություն հաղորդելու անհրաժեշտությունից 
ելնելով: 

Համացանցի միջոցով տեղեկատվության տարածումը բնութագրվում է 
աղյուսակ 3.6.4-ի ցուցանիշներով: 

Ինչպես տեսնում ենք, տեղեկատվության տարածման այս ձևը երկ-
րորդն է կիրառելիության տեսակետից՝ ցուցատախտակների տեղադրումից 
հետո, ինչը բավական ուրախալի է, սակայն հարց է առաջանում համացան-
ցի հասանելիության և էլեկտրոնային տեղեկատվությունից օգտվել կարողա-
նալու վերաբերյալ: Արդյո՞ք այս եղանակի տարածումը պայմանավորված չէ 
զուտ դրա համեմատաբար մատչելի լինելու հանգամանքով:  
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Աղյուսակ 3.6.4 
Համայնքային բյուջեների հրապարակումը համացանցում  

2011-2014 թթ. 
 

 
 

Աղյուսակ 3.6.5 
Գործավարության մատյանի առկայությունը ՏԻՄ-երում  

2011-2014 թթ. 
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Իհարկե, տեղեկատվության տարածման ամեն մի եղանակ կարևոր է, 
և առավել կարևոր է դրանց միջոցով համայնքի բնակիչներին ամբողջական 
ու հավաստի տեղեկատվության տրամադրումը, սակայն ոչ պակաս էական է 
հասարակության իրական մասնակցության ապահովումը համայնքային 
խնդիրների քննարկմանը և համապատասխան որոշումների կայացմանը. 
սա է այն ճանապարհը, որը կարող է ապահովել ՏԻՄ համակարգի իրական 
զարգացում ՀՀ-ում: 

Ավագանու դերակատարության և պատասխանատվության բարձրաց-
ման համատեքստում առանձնացվում է երկու գործոն` գործավարության 
մատյանի առկայությունը և ավագանու աշխատանքները կազմակերպելու 
համար առանձնացված աշխատասենյակի առկայությունը (աղյուսակ 3.6.5 և 
աղյուսակ 3.6.6): 

Աղյուսակ 3.6.6 
Ավագանու աշխատանքի համար առանձնացված 

աշխատասենյակներ ունեցող համայքները 2011-2014 թթ. 
 

 
 

Ինչպես տեսնում ենք, ոչ բոլոր համայնքներում են առկա համապա-
տասխան գործավարության մատյաններ, ինչն իհարկե օրենսդրության 
խախտում է: 2014 թ. II եռամսյակի դրությամբ 22 համայնքում դեռևս այդ 
մատյանները բացակայում են:  

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածը 
սահմանում է, որ համայնքի ղեկավարը համայնքի նստավայրում պետք է 
անհրաժեշտ պայմաններ է ստեղծի համայնքի ավագանու` սույն օրենքով, 
ինչպես նաև ավագանու կանոնակարգով նախատեսված կարգով գործու-
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նեության իրականացման համար: Անհրաժեշտ պայման կարող է դիտարկ-
վել նաև ավագանու աշխատանքները կազմակերպելու համար առանձնաց-
ված աշխատասենյակի առկայությունը: Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակ 
3.6.6-ի տվյալներից, 226 համայնքում դեռևս այդպիսի աշխատասենյակներ 
առանձնացված չեն, ինչը, անշուշտ, ազդում է ավագանու աշխատանքի ան-
կախության և արդյունավետության վրա: 

Իհարկե, միաժամանակ, ելնելով որոշ փոքր համայնքների ֆինանսա-
կան սահմանափակ հնարավորություններից, կարող ենք ենթադրություն 
անել այդպիսի սենյակի կահավորման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների 
բացակայության մասին: Սակայն կարծում ենք, որ խնդրին պետք է առավել 
հետևողական մոտեցում ցուցաբերել` պարզելու համար այդ բացթողման 
իրական պատճառները: 

 
 

 3.7 
 Ֆինանսաբյուջետային գործընթացների 

բարելավման ուղիները 
 

Համայնքի բյուջետավարման գործում կարևոր նշանակություն ունի 
բյուջեի տեսակի ընտրությունը, որը և պայմանավորում է բյուջետային գործ-
ընթացի կազմակերպման բովանդակությունը: Ներկայում տեղական բյուջե-
ները շատ համայնքներում կազմվում են առանց հստակ սահմանված մեթոդ-
ների և մասնագիտական ներուժի առկայության: Համայնքների գերակշիռ 
մասում կազմվում են ծախսային բյուջեներ, որոնք որևէ տեղեկատվություն 
չեն պարունակում հիմնախնդիրների, ծրագրերի, համայնքային ծառայու-
թյունների, կատարված աշխատանքների և դրանց արդյունքների վերաբեր-
յալ: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հա-
մայնքի ղեկավարը տարեկան բյուջեի նախագիծը մշակելիս հաշվի է առնում 
համայնքի քառամյա զարգացման ծրագիրը: Իրականությունն այն է, որ հա-
ճախ համայնքի զարգացման ծրագրերը չեն կազմվում պատշաճ ձևով, ինչն 
էլ բացառում է դրանց կապը բյուջեի հետ: Ծախսային բյուջեները ՏԻՄ-երի 
գործողությունների առումով, համայնքի բնակչությանը հաշվետու պահելու 
տեսանկյունից, անարդյունավետ են, ինչն անընդունելի է տեղի բնակչու-
թյան՝ որպես ընտրազանգվածի համար: Բյուջետավարման ծախսային մոդե-
լի թերևս միակ առավելությունը դրա պարզությունն է, որը, իհարկե, չի կա-
րող հիմք հանդիսանալ գործող համակարգի պահպանման համար: Վերը 
թվարկված թերությունների հաշվառմամբ կարող ենք եզրակացնել, որ հա-
մայնքներն իրենց գործունեության արդյունավետությունն ապահովելու հա-
մար պետք է սկսեն կազմել և կատարել ավելի բարդ, սակայն հիմնավորված 
բյուջեներ: Այս առումով, արդյունաբերական երկրներում, ինչպիսիք են Դա-
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նիան, Շվեդիան, Շվեյցարիան և ԱՄՆ-ն, տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները վերջին երկու տասնամյակում տեղական բյուջեն վերածել են 
իրենց ծրագրերի աջակցության գործիքների: Ստեղծվել են բյուջետային 
փաստաթղթեր, որոնք մանրամասնում են ոչ միայն ծախսերը, այլև տեղե-
կատվություն են պարունակում դրանց արդյունավետության մասին: Այդպի-
սի բյուջետային համակարգերից մեկը ծրագրային բյուջետավարումն է: Ի 
տարբերություն ավանդական ծախսային մոդելի, որը հիմնվում է ապրանք-
ների և ծառայությունների ձեռքբերման ծախսերի վրա, ծրագրային բյուջե-
տավարման մոդելը թույլ է տալիս ավելի ճկուն գործընթացներ՝ շեշտը դնե-
լով հանրային նպատակների իրականացման վրա: Ունենալով նկարագրա-
կան, հանրամատչելի տարրեր՝ այն ապահովում է համայնքի բնակչության 
մասնակցությունը ծրագրերի իրականացմանը և վերահսկողությանը: 

Արդյունավետ բյուջետային գործընթացը ենթադրում է երեք հիմնա-
կան բաղադրիչների առկայություն. 

1. Ուղենիշներ: Նպատակների, խնդիրների սահմանումը թե' տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմինների, թե' համայնքի բնակչու-
թյան համար բյուջեի հիմնական ուղղությունները ճիշտ ըմբռնելու և 
հետագա աշխատանքներն արդյունավետ իրականացնելու կարևոր 
նախապայման է: Անհրաժեշտ է կազմել բյուջետային օրացույց, որը 
հստակ կսահմանի բոլոր գործառնությունների վերջնաժամկետնե-
րը` բյուջետային գործընթացներում ներգրավված բոլոր անձանց 
համար ծառայելով որպես ուղեցույց: Դա, իր հերթին, պետք է հաս-
տատվի համայնքի ղեկավարի կողմից: Անհրաժեշտ է կազմել 
հստակ, չափելի գործողությունների ծրագիր՝ հետագայում վերա-
հսկողություն իրականացնելու նպատակով: 

2. Բաշխման արդյունավետություն: Այնպիսի ծրագրերի և գործառնու-
թյունների ընտրություն, որոնք համընկնում են բնակչության ռազ-
մավարական շահերին: 

3. Ծախսերի վերահսկողություն: Ծախսերը պետք է վերահսկվեն 
սկզբնական ծրագրին համապատասխանելու, որակյալ և հիմնա-
վոր ծառայություններ մատուցելու նկատառումով: 

Ծրագրային բյուջեի կազմման և կատարման աշխատանքները բաղ-
կացած են մի քանի հաջորդական փուլերից. 

1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների քաղաքականության 
վերանայում: Անհրաժեշտ է դասակարգել համայնքի առաջնահեր-
թություններն ըստ կարևորության, ինչը և կապահովի իրագործվե-
լիք ծրագրերի հիմնավորվածությունը:  

2. Հստակ, իրատեսական նպատակների սահմանում: Դրանք պետք է 
բնութագրեն տարբեր ոլորտներում ցանկալի վիճակը և հնարավո-
րություն տան տարբեր ենթանպատակների միջև քանակական ու 
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որակական համամասնություններ ձևավորելու: Համայնքի ծրա-
գրային բյուջեում ներառվող նպատակներից է, օրինակ՝ հաշվետու 
տարում ամեն օր համայնքի բոլոր փողոցների, բակերի, հասարա-
կական վայրերի մաքրության ապահովումը: 

3. Խնդիրների սահմանում: Դրանք նախօրոք սահմանված ժամկե-
տում և եղանակով աշխատանքների համախումբ են: Բոլոր գոր-
ծառնությունները, որոնք հետապնդում են միևնույն նպատակը, 
պետք է խմբավորվեն մեկ ծրագրի մեջ, և ծրագրերը պետք է լինեն 
հստակ տարբերակված՝ ըստ նպատակների և անվանումների: Այս-
պիսով՝ վերը նշված նպատակին հասնելու համար համայնքի առջև 
կարող են դրվել մի շարք խնդիրներ, ինչպիսիք են՝ 
• աղբանահությունն իրականացնել ամեն օր, օրական՝ երկու ան-

գամ, 
• հաշվետու տարվա առաջին եռամսյակում աղբահանող մեքենա-

ների քանակը ավելացնել 2-ով, 
• բարձրացնել աղբահանության համար համայնքի բնակիչներից 

գանձվող գումարը 30 տոկոսով, 
• հաշվետու տարվա երկրորդ եռամսյակից բարձրացնել աշխա-

տողների աշխատավարձը 10 տոկոսով: 
4. Բյուջետային օրացույցի կազմում: Դա առնվազն պետք է պարունակի՝  

• տվյալ բյուջետային տարվա համար համայնքային քաղաքակա-
նության հիմնական ուղղությունների և նպատակների սահման-
ման ժամկետները, 

• համայնքի բյուջեի եկամուտների կանխատեսման ժամկետները, 
• ծախսային հայտերի, ծրագրերի ներկայացման ժամկետները, 
• բյուջեի նախագծի հանրային լսումների, քննարկումների, ավա-

գանուն ներկայացման ամսաթվերը,  
• բյուջեի՝ ավագանու կողմից քննարկման և հաստատման ամսա-

թիվը: 
5. Բյուջեի կազմման աշխատանքների, ինչպես նաև ծրագրերի կա-

տարման պատասխանատուների հստակ սահմանում: Դա կարևոր-
վում է վերջիններիս նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու 
առումով: Բյուջեի կազմման ընթացքում հատկապես էական են 
հետևյալ երեք հիմնական գործընթացները՝ 
• բյուջեում ներառվելիք ծրագրերի առաջարկությունների պատ-

րաստումը, որոնք մինչև ավագանու հաստատմանը ներկայացնե-
լը պետք է անցնեն հանրային լսումների և քննարկումների փուլ, 

• առկա ֆինանսական դրության, սպասվելիք եկամուտների մա-
սին հաշվետվությունների պատրաստումը, 
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• բյուջեի կատարման ապահովումն ու դրա նկատմամբ վերա-
հսկողության սահմանումը: 

Տարբեր համայքներում այս գործառույթները տարբեր կերպ կարող են 
իրականացվել՝ ելնելով տեղական առանձնահատկություններից: 

6. Բյուջեի օրացույցի, փաստաթղթերի, այդ թվում` սահմանված նպա-
տակների, խնդիրների, բյուջեի կազմման ուղեցույցների ուղարկում 
բոլոր պատասխանատու անձանց, որոնք սահմանված ժամկետում 
պետք է մշակեն իրենց ոլորտին վերաբերող ծրագրեր, հանրային 
քննարկումների ընթացքում դրանք համաձայնեցնեն համայնքի 
բնակչության հետ և ներկայացնեն համայնքի ղեկավարին:  

7. Համայնքի ղեկավարը ստորաբաժանումներից ստացված ծրագրե-
րի՝ բյուջեում ներառելու մասին որոշումը կայացնում է սահմանված 
ժամկետում: Առարկությունների, առաջարկությունների դեպքում 
նա կարող է վերադարձնել ծրագրերը՝ պահանջելով նոր քննար-
կում: Նա ստորագրում է նաև սպասվելիք եկամուտների, առկա ֆի-
նանսական դրության մասին հաշվետվությունները:  

8. Միասնական ձևաչափով համայնքի ծրագրային բյուջեի կազմում` 
ըստ մի քանի պարտադիր կառուցվածքային տարրերի՝ 
• համայնքի ղեկավարի ուղերձ, 
• համայնքի ֆինանսական, տնտեսական, սոցիալական առկա վի-

ճակի վերլուծություն, 
• համայնքի հիմնական առաջնահերթություններ, 
• համայնքի քառամյա զարգացման ծրագրով նախատեսված 

ծախսեր, դրանց իրականացման ընթացքի վերաբերյալ տեղե-
կատվություն, 

• համայնքի նպատակներ, խնդիրներ, ծրագրեր, 
• համայնքի սպասվելիք ֆինանսական մուտքեր, 
• ծրագրերի իրականացմանն անհրաժեշտ ծախսերի բաշխում: 

9. Բյուջեի հաստատում ավագանու կողմից՝ համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ: 

10. Բյուջեի կատարում և վերահսկողություն: Համայնքի բյուջեի կա-
տարումը տեղական ինքնակառավարման մարմինների՝ համայնքի 
բյուջեի մուտքերի ձևավորման և ծրագրերի իրականացման կանո-
նակարգված գործունեությունն է: Բյուջեն վերահսկվում է թե' հա-
մայնքի ղեկավարի, թե' ավագանու, թե' բնակչության կողմից: Բյու-
ջեի մուտքերի և ծրագրերի եռամսյակային պլանների կազմումը, 
հաշվետվությունների ներկայացումը պետք է լինեն հնարավորինս 
թափանցիկ: Անհրաժեշտ է դրանց հասանելիությունն ապահովել 
ինչպես համայնքային թերթերի, հատուկ հրապարակումների, այն-
պես էլ համացանցի միջոցով: 
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Բյուջետային ամբողջ գործընթացը կարելի է ներկայացնել գծապատ-
կերով՝ 

 
Գծապատկեր 3.7.1 

Բյուջետային գործընթացի փուլերն  
ու հիմնական բաղադրիչները 

 
Վերը նշված բաղադրիչների առկայության կարևոր նախապայման են 

բյուջետային գործընթացին համայնքի բնակչության մասնակցությունն ու 
դրա թափանցիկության ապահովումը: Սովորաբար, ոչ միայն հնարավոր, 
այլև նպատակահարմար չէ ապահովել համայնքի յուրաքանչյուր բնակչի ուղ-
ղակի մասնակցությունը բյուջեի մշակման, կատարման և վերահսկողության 
գործընթացներին: Տարբեր աղբյուրներ, անդրադառնալով համայնքի բյուջե-
տային գործընթացի թափանցիկության խնդրին, առաջարկում են ստեղծել 
նախաձեռնող խմբեր, որոնք կընտրվեն համայնքի բնակիչների կողմից: 
Կարծում ենք` հավելյալ ընտրությունների կազմակերպումը ենթադրում է հա-
վելյալ ծախսեր թե' ֆինանսական, թե' ժամանակային առումներով: Հետևա-
պես` մանավանդ փոքր բնակչությամբ համայնքներում նման մոտեցումն ար-
դարացված չէ, քանի որ ավագանին արդեն իսկ ներկայացուցչական մարմին 

  Վերահսկողություն                   Ուղենիշ

Բաշխման
 արդյունավետություն 
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է, որ պետք է պաշտպանի համայնքի բնակչության շահերն ու հետևի բյուջեի 
ճշգրիտ կատարմանը: Անհրաժեշտ է այս մշակույթն արմատավորել համայն-
քում` ածանցյալ մարմինների ստեղծումից, լրացուցիչ ծախսերից խուսափե-
լու համար: Ինչ վերաբերում է համայնքի բյուջետային գործընթացին բնա-
կիչների մասնակցության ապահովման խնդրին, ապա մասնագետների կող-
մից ծրագրի մշակումից հետո անհրաժեշտ է կազմակերպել հանրային լսում-
ներ, որոնց մասին բնակչությունը պետք է տեղեկացվի տեղական մամուլի, 
համայնքապետարանի, համացանցի, փակցվող հայտարարությունների մի-
ջոցով: Բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունները նույնպես 
պետք է հրապարակվեն համայնքի բնակիչների ներկայությամբ:  

Ծրագրային բյուջեների ներդրումը համայնքներում հնարավորություն 
է տալիս իրականացնելու միջնաժամկետ բյուջետավարում: Քանի որ բյուջեի 
կազմման հիմքում են համայնքի գերակա խնդիրներն ու առաջնահերթու-
թյունները, զարգացման ծրագիրը, ապա կարելի է ասել, որ տարեկան բյու-
ջեն համայնքի քառամյա ծրագրի իրականացման մի փուլն է:  

Կառավարչական և ֆինանսական լուրջ փոփոխությունների պատմու-
թյունը ցույց է տալիս, որ դրանք, որպես տրամաբանական հասկացություն-
ներ, լավ մտադրություններ, բավարար չեն հաջողություն ապահովելու հա-
մար: Որակավորված անձնակազմի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, 
հաշվապահական համակարգերի, ինչպես նաև ֆինանսավորման նոր ինստի-
տուցիոնալ կարողությունները էապես պայմանավորում են այդ փոփոխու-
թյունների որակը: Բացի դրանից, փոփոխություններ կատարելուց հետո հա-
մայնքները պետք է ունենան նորը պահպանելու և զարգացնելու կարողություն:  

Որակավորված անձնակազմը ծրագրային բյուջետավարման անցման 
կարևորագույն նախապայմաններից մեկն է: Ընդ որում, վերապատրաս-
տումների, դասընթացների ընթացքում անհրաժեշտ է ոչ միայն գիտելիքների 
փոխանցում, այլև տվյալ համակարգին ուղղված մտածողության զարգա-
ցում: Ծրագրային բյուջետավարումը ենթադրում է նաև կազմակերպական 
մշակույթի փոփոխություն՝ հիմնված ծրագրային մտածողության վրա: Հա-
ջողված փորձ ունեցող երկրներում վերապատրաստումների, ուսուցման ու 
տեխնիկական օժանդակության համար պահանջվել է բավական երկար ժա-
մանակ:  

Բյուջետավարման գործընթացի փոփոխությունը ենթադրում է նաև 
նոր հաշվապահական համակարգի ներդրում: Նպատակներին հասնելու 
ծախսերը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է գրանցել ինչպես ուղղակի, 
այնպես էլ անուղղակի ծախսերը, որոնք իրականացվելու են սահմանված 
ծրագրերի շրջանակներում:  

Անհրաժեշտ են նաև համապատասխան տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաներ, որոնք բացակայում են համայնքների մեծ մասում: Եվ, վերջապես, 
այդ ամենի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է արտաքին աղբյուրներից ֆի-
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նանսավորում, քանի որ համայնքների մեծ մասում բյուջետային միջոցները 
բավարար չեն նման ներդրումներ կատարելու համար: 

Ծրագրային բյուջեի հատվածի օրինակ: 
 

Խումբ 004 Կոմունալ տնտեսություն և 
բարեկարգում 

Ենթախումբ 0041 Աղբահանություն 
Նպատակ՝ 

• Հաշվետու տարում ամեն օր ապահովել համայնքի բոլոր փողոցների, բակե-
րի, հասարակական վայրերի սանիտարական մաքրման և աղբահանու-
թյան աշխատանքները: 

Խնդիրներ՝ 
• Աղբանահությունն իրականացնել ամեն օր, օրական երկու անգամ: 
• Հաշվետու տարվա առաջին եռամսյակում աղբահանող մեքենաների քա-

նակն ավելացնել 1-ով: 
• Բարձրացնել աղբահանության համար համայնքի բնակիչներից գանձվող 

գումարը 30 տոկոսով: 
• Հաշվետու տարվա երկրորդ եռամսյակից բարձրացնել աշխատողների աշ-

խատավարձը 10 տոկոսով: 
Գումարը (հազ. դրամ) Կոդը Ծախսատեսակ Պատասխանատու 
Պլան Փաստացի 

     

 
Անցումը ծրագրային բյուջետավարման մեծ քայլ է դեպի «Նոր հանրա-

յին կառավարում» (New Public Management): Քրիսթոֆեր Հուդը, ով առաջին-
ներից էր, որ փորձեց սահմանել «Նոր հանրային կառավարում» հասկացու-
թյունը, առանձնացրել է դրա մի քանի հատկանիշներ՝ մրցակցություն, հան-
րային ծառայություններից օգտվողների ընտրություն, թափանցիկություն, ոչ 
թե ուղղակի գործունեության, այլ արդյունքների շեշտադրում հանրային ծա-
ռայություններ մատուցելիս: Նոր հանրային կառավարման ամենաէական 
հատկանիշներից է նաև գործարարության կառավարման հնարքների կիրա-
ռումը հանրային կառավարման մեջ1: Այս հատկանիշների իրագործումը Հա-
յաստանի համայնքներում կարող է հնարավոր դառնալ ծրագրային բյուջե-
տավարման ներդրմամբ: 

 
 
 
 
 

                                                 
1 A public management for all seasons? Chrisropher Hood, Royal Institute of Public Administration, 1991. 
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 3.8 
 Մասնակցային կառավարման զարգացման 

ուղիները 
 
Երկմակարդակ տեղական ինքնակառավարման համակարգը` 

հիմնված մեր առաջարկած վարչատարածքային նոր բաժանման վրա, լայն 
հնարավորություններ կարող է ապահովել նաև մասնակցային կառավար-
ման զարգացման համար: Մեր համոզմամբ, մասնակցային կառավարման 
արդի կառուցակարգերն առավել արդյունավետորեն կարող են կիրառվել 
տեղական ինքնակառավարման մեկից ավելի մակարդակների գոյության 
պայմաններում: 

Մասնակցային կառավարումը և, մասնավորապես, բնակիչների ուղ-
ղակի մասնակցությունն ինքնակառավարմանը Հայաստանի տեղական ինք-
նակառավարման համակարգի պատմության մեջ, թերևս, ամենաքիչ ուսում-
նասիրված ոլորտն է: Տեղական ինքնակառավարման համակարգը բազմա-
թիվ ուղղություններով առաջընթաց է ունեցել` թե՛ տեսական մտքի զարգաց-
ման, թե՛ փաստացի գործունեության առումներով, սակայն բնակիչների` 
իրենց կենսագործունեության վրա անմիջական ազդեցություն ունեցող որո-
շումների ընդունմանը մասնակցելու հնարավորությունը նոր ձևավորվող 
երևույթ է մեր երկրում։ Եվրոպայի խորհրդին Հայաստանի Հանրապետու-
թյան անդամակցությունն էական նշանակություն ունեցավ տեղական ինք-
նակառավարման համակարգի բարեփոխման և զարգացման համար: Մաս-
նավորապես` Հայաստանը վավերացրեց Տեղական ինքնակառավարման 
եվրոպական հռչակագիրը, 2002 թվականին ընդունվեց «Տեղական ինքնա-
կառավարման մասին» նոր օրենքը, իսկ 2005 թվականի սահմանադրական 
փոփոխությունները նոր էջ բացեցին համակարգի հետագա զարգացման 
համար: Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական հռչակագրի գաղա-
փարական հենքը, ինքնին, կառավարմանը բնակիչների մասնակցության 
ապահովումն է: Ամրագրելով այն իրողությունը, որ ինքնակառավարման 
մարմինները ժողովրդավարական հասարակարգերի կարևորագույն հիմքե-
րից մեկն են` հռչակագիրը հանրային գործերի կառավարմանը մասնակցելու 
քաղաքացիների իրավունքը դասում է Եվրոպայի խորհրդի բոլոր անդամ 
պետությունների համար ընդհանուր ժողովրդավարական սկզբունքների 
շարքը: Ընդ որում, հռչակագրում բնակիչների մասնակցության իրավունքը 
կարևորվում է, հատկապես, տեղական ինքնակառավարման համակարգում, 
քանի որ այն անմիջականորեն կարող է իրականացվել հենց տեղական մա-
կարդակով: Բացի դրանից, Հայաստանի Հանրապետությունը 2010 թ. վավե-
րացրել է Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական հռչակագրի լրացու-
ցիչ արձանագրությունը տեղական իշխանությանը մասնակցելու իրավունքի 
մասին` ստանձնելով օրենսդրական նոր պարտավորություններ: Ինչպես Հա-
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յաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ բոլոր երկրների տեղական ինք-
նակառավարման համակարգերում բնակիչների մասնակցության գործում 
չափազանց էական է պետության, մասնավորապես` կենտրոնական իշխա-
նության դերը: Եվ թեպետ այս գաղափարը կարող է հակասական թվալ, 
հաշվի առնելով տեղական ինքնակառավարման համակարգի առանձին և 
ինքնուրույն գործելու փաստը, տրամաբանությունն այն է, որ պետական կա-
ռավարման մարմիններն անմիջապես պատասխանատու են տվյալ երկրի 
օրենսդրության ձևավորման համար, որում, անշուշտ, պետք է արտացոլված 
լինեն նաև տեղական մակարդակում մասնակցային կառավարումը կարգա-
վորող դրույթներ: Վերջիններս կարող են ունենալ ինչպես ուղղորդող և հնա-
րավորություն ընձեռող, այնպես էլ պարտադրական բնույթ: Ընդ որում, հաս-
կանալի է, որ մասնակցային կառավարումը կարգավորող օրենսդրության 
առկայությունը կարող է դիտարկվել իբրև սոսկ անհրաժեշտ պայման, բայց 
ոչ մի դեպքում` բավարար: Այս առումով, թե՛ պետական մակարդակով ըն-
դունված օրենքները, թե՛ դրանց հիման վրա տեղական մակարդակով ավա-
գանու որոշմամբ սահմանված կարգերը պետք է հիմնված լինեն բնակիչների 
և այլ շահառուների պահանջների բացահայտման և մասնակցության իրա-
կան հնարավորության ապահովման վրա: Այս համատեքստում պետք է նշել, 
որ թեև ՀՀ մի շարք օրենքներով որոշակիորեն կարգավորվում է մասնակ-
ցության գործընթացը, սակայն տեղական ինքնակառավարման մարմինները 
դեռևս անհրաժեշտ չափով չեն կարևորում այն, իսկ օրենսդրական պահանջ-
ների նկատմամբ վերաբերմունքը հաճախ ձևական բնույթ է կրում։ Լավա-
գույն դեպքում դրա հետ կապված գործառույթները սահմանափակվում են 
տեղեկատվության տրամադրմամբ և իրազեկմամբ։ Մյուս կողմից` բնակիչ-
ների մեծ մասը ևս պատրաստ չէ ակտիվ մասնակցություն ունենալու իրենց 
համայնքի կառավարմանը: Պատճառները շատ են և տարաբնույթ` օրենս-
դրական կարգավորման խնդիրներից մինչև ազգային մշակութային առանձ-
նահատկություններ: Ընդ որում, ընդունված է համարել, որ կառավարման 
ավելի փոքր միավորները հաջողությամբ կարող են ապահովել քաղաքացի-
ների մասնակցությունը որոշումների կայացմանը: Որքան կառավարման օբ-
յեկտը մեծ է լինում, այնքան ավելի հավանական է, որ որոշակի խմբերի շա-
հերը կգերակշռեն քաղաքացիների մասնակցությանը:  

Ժամանակակից պայմաններում արդյունավետ տեղական ինքնակա-
ռավարում իրականացնելու անհրաժեշտ պայմաններից մեկը համայնքի կա-
ռավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովումն է: Ինչպես հայտնի 
է, համայնքի մակարդակով մատուցվող ծառայություններն ունեն այն 
առանձնահատկությունը, որ ուղղակի կերպով առնչվում են բնակիչների առ-
օրյա խնդիրներին, և վերջիններս անմիջապես զգում են այդ ազդեցությունն 
իրենց կենցաղում: Ուստի և համայնքի բնակիչները պետք է իրական մաս-
նակցություն ունենան տեղական ինքնակառավարմանը:  
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Համայնքի կառավարման ողջ գործընթացում կարևորագույն և կենտ-
րոնական տեղ է զբաղեցնում համայնքի բյուջեն: Այս առումով, շատ կարևոր 
է, որ բնակիչներն իրազեկված լինեն և հնարավորության չափով նաև մաս-
նակցություն ունենան իրենց համայնքի բյուջեի մշակման և քննարկման գործ-
ընթացներին: Տարբեր երկրների փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, 
որ կան որոշակի միջոցներ և եղանակներ, որոնց շնորհիվ տեղական ինքնա-
կառավարման մարմինները փորձում են լուծել այս խնդիրը` ապահովելով 
համայնքի բնակիչների մասնակցությունը բյուջետավարման գործընթացին: 
Մասնավորապես` կարելի է առանձնացնել հավաքների կազմակերպումը, 
թեմատիկ սեմինարների անցկացումը, հարցաթերթիկների միջոցով բնակիչ-
ների պահանջների ուսումնասիրումը, տեղական մամուլում բյուջեի նախա-
գծի և կատարման հաշվետվության հրապարակումը, համացանցի` մասնա-
վորապես` սոցիալական ցանցերի միջոցով բնակիչների իրազեկումը և այլն1: 
Այս միջոցների դերն ավելի է բարձրանում հատկապես խոշոր ինքնակառա-
վարվող միավորներում. այս պարագայում համայնքի մեծության պատճառով 
բնակիչները ավելի են կտրվում համայնքի կառավարման գործերից: 

Մասնակցային բյուջետավարումը ներկայումս ընդունված է ամբողջ 
աշխարհում: Դրանց ամբողջ բազմազանության մեջ հստակեցվում են որոշ 
առանցքային սկզբունքներ` ձայնի իրավունք, սոցիալական արդարություն, 
հանրային վերահսկողություն և այլն: Այս սկզբունքների կիրառման աստի-
ճանից կախված` մասնակցային բյուջետավարման գործընթացները տար-
բերվում են միմյանցից: Դեռ ավելին` շատ երկրներում մասնակցային բյուջե-
տավարման գործընթացն այնքան է շեղվել սկզբնական կանոններից, որ վե-
րածվել է մասնակցային կառավարման մի ամբողջ համալիրի: Եվ սա բնա-
կան է, որովհետև մասնակցային բյուջետավարման սկզբունքները և կանոն-
ները ձևավորվել են Բրազիլիայի քաղաքներին բնորոշ առանձնահատուկ 
խնդիրների լուծման համար: Հարկավոր է նշել նաև, որ մասնակցային բյու-
ջետավարման կիրառումը ենթադրում է այնպիսի հենքային գործոնների առ-
կայություն, ինչպիսիք են կառավարման մարմինների կողմից քաղաքական 
կամքի դրսևորումը, հասարակության ինքնակազմակերպման հնարավորու-
թյունը, քաղաքացիական հասարակության սահմանակարգերի ձևավորված 
լինելը, ինչպես նաև գործընթացն իրականացնող մարմնի վարչական և ֆի-
նանսական կարողությունները: Էական է նաև, որ կառավարման մարմիննե-
րը չսահմանափակվեն մասնակցային բյուջետավարման սկզբունքների ներ-
դրմամբ, այլ դիտարկեն դա որպես արդյունավետ կառավարման անհրա-
ժեշտ պայմաններից մեկը: Ամեն դեպքում, անկախ դրսևորման այս կամ այն 
ձևից, մասնակցային բյուջետավարման հայեցակարգը հանրային կառա-

                                                 
1  A Local Official’s Guide to Public Engagement in Budgeting: Institute for Local Government, From 

the Collaborative Governance Initiative, Sacramento (CA) 2010, p. 5. 
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վարման համակարգում բնակիչների մասնակցության ամենաարդյունավետ 
և գործուն եղանակներից է:  

ՀՀ-ում համայնքի կառավարմանը բնակիչների մասնակցության գործ-
ընթացը կարգավորող իրավական դաշտը, ինչպես արդեն քննարկվել է, որո-
շակիորեն ձևավորված է: Եվ սա բնական է, քանի որ տեղական ինքնակա-
ռավարման գաղափարն ինքնին արտահայտում է բնակիչների առավել մոտ 
գտնվելը կառավարման գործընթացին և նրանց անմիջական մասնակցու-
թյունը կառավարման մարմինների ձևավորմանը և որոշումների ընդունմա-
նը. տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, հանրա-
քվեների անցկացման հնարավորությունը հենց դրա դրսևորման ձևերն են: 
Բացի դրանից, օրենսդրությունը նախատեսում է բնակիչների ուղղակի մաս-
նակցության մի շարք այլ եղանակներ: Սակայն, ի տարբերություն մասնակ-
ցության անուղղակի ձևերի, որոշումների ընդունման գործընթացին բնակիչ-
ների մասնակցության կառուցակարգերի շրջանակն առավել ընդհանուր է, 
իսկ հստակությունը բացակայում է: Խոսքը վերաբերում է թե՛ տեղական 
հանրաքվեների միջոցով բնակիչների կամարտահայտման հնարավորությա-
նը, թե՛ մասնակցային մարմինների կազմավորմանը և թե՛ բնակիչների մաս-
նակցությանը բյուջետավարման գործընթացին: Դեռևս անհրաժեշտ մակար-
դակով չի ապահովվում նաև բյուջեի հրապարակայնությունը: Առհասարակ, 
մեր հետազոտությունները վկայում են, որ տեղեկացվածության պակասը 
բնակիչների մասնակցության կարևորագույն խոչընդոտներից մեկն է: Օրի-
նակ՝ բնակիչների մեծ մասը տեղյակ չէ, որ բյուջեի նախագիծը հրապարակ-
վում է մամուլում, կամ որ գոյություն ունեն վիճակագրական և գրաֆիկական 
տվյալներ պարունակող տեղեկատուներ ու գրքույկներ: 

1004 բնակչի շրջանում անցկացված հարցման նպատակներից է եղել 
համայնքի կառավարմանը բնակիչների չմասնակցելու հիմնական պատճառ-
ների բացահայտումը: Գծապատկեր 3.8.1-ում ներկայացված են այն պատճառ-
ները, որոնք նշվել են 862 բնակչի կողմից: Մնացած 142-ին համապատաս-
խան հարցը չի տրվել, քանի որ նրանք վերջին 5 տարում անմիջականորեն 
մասնակցել են որոշումների ընդունման գործընթացին որևէ եղանակով: 

Գծապատկերից երևում է, որ հարցվողների աննշան մասն է (4%) հա-
մարում, որ չի տիրապետում համայնքի խնդիրներին և, ըստ էության, իրա-
վասու չէ մասնակցելու: Միաժամանակ, պատասխաններում գերակշռում են 
երեք կարևորագույն պատճառներ: Մասնակցության փորձ չունեցող բնակիչ-
ների շուրջ 25%-ը պարզապես հետաքրքրված չէ: Ավելի քան 27%-ը որպես 
հիմնական պատճառ նշում է այն, որ տեղեկացված չէ մասնակցության ձևե-
րին: Եվ, վերջապես, 37%-ից ավելին համոզված է, որ մասնակցությունը որևէ 
արդյունք չի տալու, ուստի դա անիմաստ է համարում: Այսպիսով, եթե չդի-
տարկենք կառավարմանը մասնակցություն չունենալու բնակիչների այն 
օբյեկտիվ պատճառները, որոնք կապված չեն տեղական ինքնակառավար-
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ման մարմինների գործունեության հետ (ժամանակի պակաս, հետաքրքրված 
չլինել), ապա ակնհայտորեն առանձնանում են երկու կարևորագույն խոչըն-
դոտներ, որոնց հաղթահարումը պետք է դրված լինի մասնակցային կառավար-
ման համակարգի զարգացման հիմքում: Դրանք են իրազեկվածության պա-
կասը և մասնակցության արդյունքների նկատմամբ թերահավատությունը: 

 

 
Գծապատկեր 3.8.1 

Համայնքի կառավարմանը բնակիչների 
չմասնակցելու առաջնային պատճառները 
 

 
Բացի այն փաստից, որ հարցված բնակիչների ընդամենը 14%-ն է վեր-

ջին հինգ տարվա ընթացքում որևէ եղանակով մասնակցել սեփական հա-
մայնքի կառավարմանը (ընտրությունները հաշվի չառած), մասնակցության 
եղանակները ևս գոհացուցիչ համարվել չեն կարող, որովհետև մասնակցած 
բնակիչների մեծ մասը հիասթափվում է գործընթացի արդյունքներից և 
սկսում չկարևորել դա: Որոշումների ընդունման գործընթացին բնակիչների 
մասնակցության ապահովման գործիքակազմում գերակշռում են հանրային 
լսումները և քննարկումները, որոնք հաճախ ձևական բնույթ են կրում և չեն 
նպաստում համայնքի արդյունավետ մասնակցային կառավարմանը: Վերո-
նշյալ 142 բնակչի մասնակցության ձևերը հաստատում են ներկայացված 
իրավիճակի գնահատականը (գծապատկեր 3.8.2): Տեսնում ենք, որ մասնակ-
ցության գերակշիռ մասը ապահովվել է՝ ի հաշիվ հանրային լսումների և 
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քննարկումների, սակայն հարցվածների ընդհանուր թվում դա ընդամենը 
5.7%-ն է: Ավագանու նիստին մասնակցած 5 բնակչից 4-ը եղել է ոլորտի հրա-
վիրյալ փորձագետ, իսկ 1-ը` ավագանու անդամ: Վերջիններս, եղել են նաև 
նոր ձևավորված խորհրդակցական մարմինների անդամներ և, բնականա-
բար, մասնակցել են նիստին ոչ որպես հետաքրքրված բնակիչներ: Աննշան 
թիվ են կազմել նաև այն բնակիչները, ովքեր նշել են հարցումները կամ հա-
մացանցը` որպես իրենց կողմից մասնակցության դրսևորում: 
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Գծապատկեր 3.8.2 

Հարցված 1004 բնակչի մասնակցության ձևերը 
որոշումների ընդունման գործընթացին 

 
Բախվելով վերոնշյալ խնդիրներին և հաշվի առնելով նախապես հիմ-

նավորված` բնակիչների տեղեկացվածության նշանակությունը մասնակցու-
թյան գործընթացին, անհրաժեշտություն է առաջանում մշակելու որոշակի 
նոր կառուցակարգեր, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի ապահովել բնակիչ-
ների առավել ակտիվ մասնակցությունը համայնքի բյուջեի մշակման և 
քննարկման գործընթացներին: Սակայն, մասնակցային կառավարման զար-
գացման համալիր մոտեցումը, մեր համոզմամբ, պետք է ներառի հանգուցա-
յին խոչընդոտների հաղթահարմանն ուղղված քայլեր: Խոսքը, մասնավորա-
պես, վերաբերում է մասնակցության արդյունքների նկատմամբ բնակիչների 
թերահավատությանը. կարծում ենք, որ այս խնդիրը հնարավոր է միայն լու-
ծել համայնքային տնտեսությանն առնչվող որոշումների ընդունման վրա 
բնակիչների ուղղակի ազդեցության կառուցակարգերի մշակման և ներ-
դրման միջոցով:  
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Այսպես՝ բնակիչների ուղղակի մասնակցության կարևորագույն միջոց-
ներից է տեղական հանրաքվեի անցկացումը: Սակայն օրենքը պարունակում 
է մի շարք սահմանափակումներ (համայնքի բյուջե, համայնքի սեփականու-
թյան օտարում և այլն), որոնք էականորեն նվազեցնում են տեղական հան-
րաքվեի իրական նշանակությունը տեղական խնդիրների լուծման գործում: 
Բացի դրանից, մեր երկրի օրենսդրությամբ տեղական հանրաքվեի ար-
դյունքները պարտադիր բնույթ չեն կրում: Այս ամենի հետևանքով, օրենս-
դրության ընձեռած հնարավորությամբ հանդերձ, ՀՀ-ում դեռևս տեղական 
հանրաքվեի անցկացման դեպք չի եղել: 

Քանի որ բնակիչների մասնակցության առանցքային խոչընդոտներից 
մեկն այն է, որ բնակիչները շոշափելի արդյունքներ չեն ակնկալում իրենց 
մասնակցությունից, ապա մասնակցային կառավարման զարգացման հիմ-
քում պետք է դրված լինի բնակիչների ազդեցության լծակների ամրապնդու-
մը, որպեսզի մասնակցության արդյունքները լինեն հստակ և շոշափելի: Այս 
առումով, անհրաժեշտ ենք համարում տեղական հանրաքվեի սահմանակար-
գի բարեփոխումը, ինչի արդյունքում, նախ` վերջինիս զուտ խորհրդատվա-
կան դերը պետք է լրացվի պարտադիր կատարման տարրերով, և հետո` 
պետք է վերանայվեն այն խիստ սահմանափակումները, որոնք դրված են 
ՀՀ-ում տեղական հանրաքվեների անցկացման հիմքում: Միայն այն հան-
գամանքը, որ օրենքի ընդունման պահից առ այսօր ՀՀ-ում տեղական հան-
րաքվեի անցկացման որևէ նախադեպ չի եղել, փաստում է, որ ներկա օրենս-
դրական լուծումներով տեղական հանրաքվեի սահմանակարգը մեր երկրում 
որևէ դեր չունի: Սակայն, մինչև առաջարկվող փոփոխություններին անդրա-
դառնալը, հարկավոր է քննարկել, թե ինչ օգուտների և հնարավոր ռիսկերի 
հետ է կապված առաջարկվող գավառներում տեղական հանրաքվեների մի-
ջոցով համայնքային նշանակության հարցերի լուծումը (աղյուսակ 3.8.1): 

Դիտարկելով աղյուսակում ներկայացված առավելությունները և թե-
րությունները` կարծում ենք, որ օրենքով պետք է ամրագրվի տեղական հան-
րաքվեի պարտադիր լինելը` որոշ սահմանափակումներով: Մասնավորա-
պես` հանրաքվեի չեն կարող դրվել բյուջեի ընդունման կամ փոփոխման հետ 
կապված հարցերը, քանի որ դրանք ենթադրում են բովանդակային, տևա-
կան և տարբեր շահառուներ ընդգրկող քննարկումներ: Ըստ այդմ, բյուջեի 
մշակմանը բնակիչների և այլ շահառուների մասնակցության եղանակները 
պետք է այլ լինեն: Բացի դրանից, հանրաքվեի միջոցով չեն կարող ընդուն-
վել պետական մարմինների կողմից տեղական ինքնակառավարման մար-
միններին պատվիրակված լիազորություններին առնչվող որոշումներ: Կար-
ծում ենք, որ այս և օրենքով սահմանված այլ սահմանափակումների հստակ 
ցանկը բավարար է, որպեսզի «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքից 
հանվի Սահմանադրությամբ կամ օրենքով տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների բացառիկ իրավասությանն ուղղակիորեն վերապահված հար-



 
«ԱՄԲԵՐԴ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ. 19 

 122 

ցերին առնչվող տեղական հանրաքվեի անցկացման սահմանափակումը1: 
Վերջինիս ձևակերպումը, մի կողմից` անորոշ է և իրավական տարբեր մեկ-
նաբանությունների տեղիք է տալիս, մյուս կողմից` հնարավորություն է ընձե-
ռում ընտրական հանձնաժողովին անհարկի մերժելու բնակիչների նախա-
ձեռնությունները: Մեր համոզմամբ, պարտադրող հանրաքվեի սահմանա-
կարգի ներդրումը (ներկայացված սահմանափակումներով) այն անհրաժեշտ 
պայմանն է, որի կատարման դեպքում միայն բնակիչները կկիրառեն այն 
որպես մասնակցության իրական գործիք:  

 
Աղյուսակ 3.8.1 

Հանրաքվեի միջոցով տեղական նշանակության խնդիրների 
լուծման առավելությունները և թերությունները 

 

Առավելություններ Թերություններ 
• հանրաքվեն հնարավորություն է տա-

լիս բնակիչներին ուղղակի ազդեցու-
թյուն ունենալու որոշումների ընդուն-
ման գործընթացի վրա, ինչի արդյուն-
քում բնակիչները դառնում են տեղա-
կան նշանակության խնդիրների լուծ-
ման ակտիվ մասնակից, 

• հանրաքվեի միջոցով բնակիչներն 
առավել տեղեկացված են լինում հա-
մայնքի խնդիրներին, 

• հանրաքվեն առավել արդարացիորեն 

է  արտահայտում բնակիչների իրական 
մոտեցումները որոշակի խնդիրների 
վերաբերյալ, ի տարբերություն ընտ-
րությունների, որոնց դեպքում բնակիչ-
ները պարզապես քվեարկում են այն 
քաղաքական ուժի օգտին, որին հա-
րում են քաղաքական դիրքորոշմամբ, 

• հանրաքվեի միջոցով գավառի կառա-
վարման մարմինները մոտենում են 
բնակիչներին և նրանց պահանջներին, 

• հանրաքվեն որոշումների ընդունման 
այնպիսի կառուցակարգ է, որը ենթա-
դրում է պատասխանատվության 
բարձր աստիճան, քանի որ իրենք` 
բնակիչներն են պատասխանատու 
դառնում կայացրած որոշումների 
հետևանքների համար: 

• բնակիչների լայն զանգվածը հաճախ 
կարող է ընդունել չհիմնավորված 
որոշումներ տեղեկատվության 
պակասի պատճառով, 

• շատ դեպքերում անհնար է 
տեղական նշանակության խնդիրը 
լուծել սոսկ «այո» կամ «ոչ» պատաս-
խան ենթադրող հարցերի միջոցով. 
հատկապես ֆինանսաբյուջետային 
խնդիրները ենթադրում են բովան-
դակային և համընդգրկուն քննար-
կումներ տարբեր շահառուների մաս-
նակցությամբ՝ մինչև որոշման ընդու-
նումը, 

• տեղական հանրաքվեի արդյունքնե-
րը ճկուն չեն և արտահայտում են 
հանրային կարծիքը ժամանակի 
տվյալ պահին,  

• գավառի կառավարման մարմինները
հանրաքվեների չարաշահմամբ շեղ-
վում են պլանավորված ընթացիկ 
գործերից, և ձգձգվում է որոշումների 
ընդունման գործընթացը: 

                                                 
1 «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N 11 (186), Եր., 

2002, հոդ. 5.2 ա): 
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Միաժամանակ, տեղական հանրաքվեի նշանակման համար բնակիչ-
ների ստորագրությունների ներկայիս 5%-ի շեմը կարող է շարունակել գործել 
խորհրդատվական հանրաքվեների կազմակերպման համար, իսկ որպեսզի 
հանրաքվեն լինի պարտադրող, ապա անհրաժեշտ է ստանալ գավառի բնա-
կիչների առավել լայն շերտի նախնական համաձայնությունը: Տվյալ դեպքում 
օրենքով կարող է սահմանվել, որ պարտադրող հանրաքվե նշանակելու հա-
մար անհրաժեշտ ստորագրությունների նվազագույն քանակը տվյալ տեղա-
կան հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թվի 
15 տոկոսից չպետք է պակաս լինի: Հաշվի առնելով անհրաժեշտ ստորա-
գրությունների նվազագույն քանակի աճը` դրանց հավաքման ժամկետը կա-
րող է սահմանվել 60 օր՝ գործող 30 օրվա փոխարեն: 

Տեղական հանրաքվեն, որպես մասնակցության կարևորագույն գոր-
ծիքներից մեկը, կարող է կիրառվել համայնքի ղեկավարի հետկանչի նպա-
տակով: Այս մոտեցումը հիմնավորվում է ինչպես համաշխարհային փորձով, 
այնպես էլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գոյության և գործու-
նեության տրամաբանությամբ: Եթե համայնքի բնակիչներն ընտրել են ղե-
կավարի, ով պետք է պատասխանատու լինի տեղական նշանակության 
խնդիրների լուծման համար, ապա լիազորությունների ոչ պատշաճ կատար-
ման պարագայում նրանք պետք է հնարավորություն ունենան վերանայելու 
սեփական որոշումը: Բնականաբար, հետկանչի կառուցակարգի կիրառումը 
համապետական մակարդակում չափազանց ռիսկային է, քանի որ առնչվում 
է այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են պետության կայունությունը, անցնցում 
տնտեսական զարգացումը, ինչպես նաև արտաքին անվտանգությունը: Տե-
ղական ինքնակառավարման մարմինների և մասնավորապես` համայնքի 
ղեկավարի գործունեությունը նշված խնդիրներից որևէ մեկի հետ անմիջա-
կան կապի մեջ չէ: Այս առումով, բնակիչներին սեփական համայնքի ղեկա-
վարին հետկանչելու հնարավորության ընձեռումը կարող է միտված լինել 
միայն համայնքի ղեկավարի պատասխանատվության և զգոնության բարձ-
րացմանը, ինչի արդյունքում անխուսափելիորեն կբարձրանա տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների գործունեության արդյունավետությունը: 
Հետկանչի կառուցակարգը, միաժամանակ, պետք է ներառի համապատաս-
խան տարրեր, որոնք կբացառեն դրա անհարկի չարաշահումը տարբեր շա-
հերի խմբերի կողմից:  

Գավառապետի հետկանչի հարցով տեղական հանրաքվեի նշանակ-
ման պայմանները, բնականաբար, պետք է տարբերվեն ավագանու կամ գա-
վառապետի լիազորությունների շրջանակում գտնվող հարցերի հետ կապ-
ված հանրաքվեի նշանակման պայմաններից: Մասնավորապես, կարծում 
ենք՝ որպեսզի գավառապետի հետկանչի հարցը դրվի հանրաքվեի, նախա-
ձեռնող խմբի կողմից պաշտոնաթերթիկի միջոցով հավաքված ստորագրու-
թյունների նվազագույն քանակը չպետք է պակաս լինի տվյալ տեղական 
հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թվի 25 
տոկոսից: Այսպիսի շեմի սահմանումը գավառապետի հետկանչի հարցով 
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տեղական հանրաքվեի նշանակումը հնարավոր կդարձնի միայն այն դեպ-
քում, եթե այդ փոփոխության հարցը բնակիչների շրջանում իրապես հասու-
նացել է: Բացի դրանից, չարաշահումներից խուսափելու նպատակով, մեր 
կարծիքով, օրենքով պետք է ամրագրել, որ հետկանչի գործընթացը կարող է 
նախաձեռնվել գավառապետի կողմից պաշտոնը ստանձնելուց առնվազն 
մեկ տարի հետո և միայն մեկ անգամ ամբողջ պաշտոնավարման ընթաց-
քում: Ուսումնասիրելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ-
կանչի համաշխարհային փորձը և հաշվի առնելով ներկայացված շեմը` կար-
ծում ենք, որ ստորագրությունների հավաքման գործընթացի համար օրեն-
քով պետք է սահմանվի 90 օր ժամկետ: Սահմանված ժամկետում ստորա-
գրությունների անհրաժեշտ քանակը չապահովելու դեպքում գավառապետի 
հետկանչի հարցով տեղական հանրաքվե անցկացնելու նախաձեռնությունը 
պետք է համարվի ավարտված: Հանրաքվեի նշանակման գործընթացի մնա-
ցած քայլերը կարող են իրականացվել ներկայիս օրենքով1 սահմանված կար-
գին համապատասխան: ՀՀ-ում տեղական հանրաքվեի կառուցակարգի 
տրամաբանությունը ներկայացված է գծապատկեր 3.8.3-ում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Գծապատկեր 3.8.3 

Տեղական հանրաքվեի առաջարկվող կառուցակարգը ՀՀ-ում 
                                                 
1  «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N 11 (186), Եր., 2002: 

Նախաձեռնող խումբը 
գրանցելու դեպքում 

Բնակիչների ստորագրությունների հավաքման գործընթաց` 
պաշտոնաթերթիկի միջոցով 

Խորհրդատվական 
հանրաքվե 

դիմում է 
Նախաձեռնող խումբ 
(առնվազն 5 քաղաքացի) 

15 օրվա ընթացքում 
պատասխանում է 

Ընտրատարածքային 
ընտրական հանձնաժողով 

Առնվազն 5%` 
30 օրում 

Պարտադրող
հանրաքվե 

Գավառապետի 
հետկանչի հանրաքվե 

Առնվազն15%`
60 օրում 

Առնվազն 25%` 
90 օրում 

Սահմանափակումներ  
(բյուջեի ընդունման կամ փոփոխման հետ 
կապված հարցեր, տեղական ինքնակառա-

վարման մարմիններին պատվիրակված 
լիազորություններին առնչվող որոշումներ) 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ  
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Ըստ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի` համայնքի 
զարգացման քառամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման (կազմ-
ման, հանրային քննարկման, իրականացման և վերահսկման) գործընթաց-
ներում համայնքի բնակիչների մասնակցությունն ապահովելու համար հա-
մայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ և համայնքի ավագանու որոշմամբ 
ձևավորվում է համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմին` աշ-
խատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկմամբ, ինչպես նաև համայնքի ավագանու մեկից 
մինչև երեք անդամների, բնակիչների, փորձագետների և այլ շահագրգիռ 
անձանց ներգրավմամբ (վերջիններիս համաձայնությամբ): Եթե հետևենք 
ուղղակի մասնակցության անհրաժեշտության վերաբերյալ Ջոն Դյուիի մեկ-
նաբանությանը («Կոշիկ հագնողն ամենալավը գիտի, թե որ մասից է կոշիկը 
սեղմում, այլ ոչ կոշիկ սարքողը»1), ապա բնակիչները պետք է ազդեցության 
ավելի շատ հնարավորություն ունենան, քան խորհրդակցական մարմիններն 
են ապահովում: Այս առումով, անհրաժեշտ ենք համարում տեղական ինքնա-
կառավարման առաջին` համայնքների մակարդակով խորհրդակցական 
խորհուրդների վերափոխումը մասնակցային խորհուրդների, որոնց հնարա-
վորություն կտրվի որոշելու համապատասխան համայնքի համար բյուջեի 
ծախսային ուղղությունների մի մասը: Այսինքն` զուտ խորհրդատվական լիա-
զորություններից բացի, դրանք որոշակի սահմաններում օժտված կլինեն 
նաև ուղղակի ազդեցության լծակներով: Այս պարագայում խորհուրդները 
կապահովեն բնակիչների առավել լայն զանգվածի ընդգրկվածությունը, բա-
ցի դրանից, ազդեցության ֆինանսական լծակի շնորհիվ կչեզոքացվի մեր 
կողմից նախապես բացահայտված մասնակցության կարևորագույն խոչըն-
դոտներից մեկը, այն է` մասնակցության արդյունքների նկատմամբ բնակիչ-
ների թերահավատությունը: Տեղական ինքնակառավարման երկմակարդակ 
կառուցվածքի պայմաններում, կարծում ենք, որ մասնակցային խորհուրդնե-
րը պետք է ձևավորվեն հենց համայնքների մակարդակում, քանի որ սրանք 
գավառի կառավարման ստորին հարթությունն են և ուղղակիորեն առնչվում 
են տեղական նշանակության առօրյա խնդիրներին: Սա նաև այն հարթու-
թյունն է, որի դեպքում յուրաքանչյուր բնակիչ կարող է դիտարկվել իբրև 
«փորձագետ», քանի որ համայնքի կողմից մատուցվող ծառայություններն 
անմիջապես կապված են բնակիչների կենցաղի հետ: Այլ կերպ ասած` ար-
դարացված է այն մոտեցումը, երբ բնակիչներին հնարավորություն է տրվում 
ուղղակիորեն որոշելու, թե ինչ կենցաղ են իրենք նախընտրում:  

Ըստ այդմ՝ մասնակցային խորհրդի անդամները ոչ թե պետք է նշա-
նակվեն համայնքի ղեկավարի կողմից, այլ ընտրվեն համայնքի այն բնակիչ-
ների կողմից, ովքեր խորհրդին անդամակցելու հայտ են ներկայացրել: 
                                                 
1  Dewey John. The Public  and Its Problems. The Collected Works  of John Dewey,  Later Works,  Vol. 2, 

p. 364. 
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Խորհրդի անդամների ընտրությունները կարող են կազմակերպվել առաջին 
ընդլայնված նիստի ժամանակ բաց քվեարկությամբ: Մասնակցային խորհրդի 
կազմում կընդգրկվեն այն բնակիչները, ովքեր ստացել են առավելագույն 
թվով ձայներ: Քանի որ խորհրդի հիմնական խնդիրը լինելու է համայնքի 
բյուջեի ծախսերի մի մասի որոշումը, ապա անդամների ընտրության հիմ-
քում, բացի բնակիչներին ներկայացնելուց, պետք է լինի վերջիններիս` հա-
մապատասխան գիտելիք և փորձ ունենալու հանգամանքը: Որպեսզի խոր-
հուրդը չվերածվի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին կից բյուրո-
կրատական կառույցի, դրա անդամները պետք է ընտրվեն յուրաքանչյուր 
տարի` նույն սկզբունքով: 

Կարծում ենք, որ օրենքով պետք է սահմանվի որոշակի հստակ տոկո-
սադրույք տվյալ համայնքի նախորդ տարվա ծախսերի չափից (դիցուք` 5%), 
որի շրջանակներում մասնակցային խորհուրդները կարող են կազմել հա-
մայնքի մասնակցային բյուջեն հաջորդ տարվա համար: Մասնակցային բյու-
ջեով նախատեսված ծախսերը պետք է պարտադիր ներառվեն համայնքի 
բյուջեի ծախսերի մեջ: 

Հետևաբար՝ ուղղակի ազդեցության այսպիսի ֆինանսական լծակը 
իրական քայլ կարող է լինել տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության ապահովման գործում, քանի որ բնակիչների համար մաս-
նակցության արդյունքներն այս պարագայում կլինեն առավել շոշափելի և 
ընկալելի: Բացի դրանից, ներկայացված կառուցակարգով համայնքների 
մասնակցային բյուջեների մշակումը լրացուցիչ հնարավորություն կընձեռի 
թե՛ գավառների, թե՛ համայնքների տեղական ինքնակառավարման մար-
միններին՝ կենտրոնանալու այն խնդիրների վրա, որոնք անմիջապես բարձ-
րաձայնվել են բնակիչների կողմից` մասնակցային մարմնի միջոցով: 

Քննարկելով տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակ-
ցության նոր կառուցակարգերի ներդրման նպատակահարմարությունը և 
անհրաժեշտությունը` կարող ենք եզրակացնել, որ ինքնակառավարման հա-
մեմատաբար խոշոր միավորները` գավառները, մի կողմից` առավել բար-
դացնում են բնակիչների անմիջական մասնակցության հարցը, սակայն, 
մյուս կողմից` լրացուցիչ հնարավորություններ են ապահովում` օգտագործե-
լու գավառի կուտակած ներուժը: Առհասարակ, բնակիչների մասնակցու-
թյան իրավունքը ժամանակակից պայմաններում կարելի է դիտարկել իբրև 
ժողովրդավարության և տնտեսական զարգացման կարևորագույն գործոն-
ներից մեկը1: Վերջինս, լինելով ավելի տարողունակ երևույթ, քան տնտեսա-
կան աճը, կարող է ապահովվել միայն ակտիվ քաղաքացիական հասարա-
կության ձևավորման պարագայում, ինչը, իր հերթին, ենթադրում է հանրա-

                                                 
1 Այս մոտեցմանն է հարում նաև տնտեսագիտության ոլորտում Նոբելյան մրցանակակիր Ամար-

տիա Սենը: Առավել մանրամասն տե՛ս Sen A., 1999. Development as Freedom, New York: Knopf, 
p. 291: 
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յին կառավարման տարբեր մակարդակներում բնակիչների մասնակցության 
գործուն կառուցակարգերի մշակում և ներդրում: Մեր համոզմամբ, այս 
նպատակներին հասնելու լավագույն մոտեցումը ժողովրդավարական կա-
ռավարման համակարգի վարից վեր զարգացումն է` սկսելով տեղական մա-
կարդակից: Սա կարող է հիմնավորվել այն հանգամանքով, որ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունն անմիջապես առնչվում 
է բնակիչների կենցաղին, կենսագործունեությանը և նրանց առօրյա խնդիր-
ներին: Բացի դրանից, պետական կառավարման հիմնախնդիրների համե-
մատ` տեղական նշանակության խնդիրներն ավելի մեծ հաջողությամբ կա-
րող են լուծվել բնակիչների մասնակցությամբ: Այս առումով, ՀՀ-ում մաս-
նակցային կառավարման արմատավորումը կարող է դիտվել ոչ միայն որ-
պես տեղական ինքնակառավարման զարգացման ուղի, այլ նաև որպես մեկ-
նակետ` վարից վեր սկզբունքով հանրային կառավարման ամբողջ համա-
կարգը բարեփոխելու համար: 
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Բացահայտելով պետական կառավարման և տեղական ինքնակառա-
վարման ոլորտներում դեռևս առկա հիմնահարցերը՝ հնարավոր է դառնում 
ներկայացնել կառավարման օրենսդիր և գործադիր մարմինների, տարած-
քային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման համակարգերի բա-
րեփոխումների գերակա ուղղություններն արդի փուլում: 

Ուսումնասիրելով օրենսդիր մարմնի գործունեության միջազգային 
փորձը` գալիս ենք այն եզրակացության, որ չկան երկու նույնական մոդել-
ներ: Յուրաքանչյուր երկիր, փորձելով ձևավորել առավել արդյունավետ 
խորհրդարան, պետք է համատեղի միջազգային փորձի կիրառությունն ազ-
գային առանձնահատկությունների, արժեքների, պատմական անցյալի հետ: 
Հիմնվելով ԱԺ գործունեության ներկայիս վերլուծության վրա, կարծում ենք` 
ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացուցիչների արդյունավետ քանակը որոշելու համար ան-
հաժեշտ է դիտարկել ոչ միայն մեկ պատգամավորին բաժին ընկնող բնակ-
չության թիվը, որով և պայմանավորում է նրա աշխատանքի արդյունքը, այլև 
մշտական հանձնաժողովների գործունեությունը: Ինչ վերաբերում է հանձ-
նաժողովների գործունեության արդյունավետությանը, ապա դա ենթադրում 
է թե խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունների հնարավորինս ներգրավում, 
թե, կառավարչական տեսանկյունից, խմբում առկա անդամների օպտիմալ 
քանակի ընտրություն: Կարծում ենք` հարկ է հաշվի առնել նաև տվյալ ժա-
մանակաշրջանում բնակչության քաղաքական նախընտրությունները, ակ-
տիվ կուսակցությունների քանակը տեղերի առավել արդյունավետ տեղա-
բաշխման համակարգեր մշակելու նպատակով: Հիմք ընդունելով վերը 
նշված հիմնադրույթները՝ կարելի է հաշվարկել արդյունավետ գործելու հա-
մար ՀՀ ԱԺ-ի պատգամավորների անհրաժեշտ թիվը: Ազգային ժողովում 12 
մշտական հանձնաժողովների գործունեության ոլորտների, ինչպես նաև ներ-
քաղաքական և տնտեսական զարգացումների ուսումնասիրության արդյուն-
քում առաջարկվել են մի շարք բարեփոխումներ, որոնց հիմքում հանրային 
կառավարման համակարգի ճյուղային և ֆունկցիոնալ ոլորտների հարաբե-
րությունների օպտիմալացումն է:  

Նպատակ ունենալով բացահայտելու գործադիր իշխանության կա-
ռուցվածքային բարեփոխումների հիմնական ուղղությունները, նախ ուսում-
նասիրվել և սահմանվել են գործադիր իշխանության կազմակերպական օպ-
տիմալ կառուցվածքի չափանիշները: Առանձնացված երեք չափանիշներն 
ընդունելով որպես կողմնորոշիչ՝ ուսումնասիրվել է ՀՀ գործադիր իշխանու-
թյան և մասնավորապես՝ դրա հիմնական կրողի՝ ՀՀ կառավարության կա-
ռուցվածքը: Ըստ ոլորտների և առանձին մարմինների իրականացված գոր-
ծառութային վերլուծության արդյունքում կատարվել են կառուցվածքային լա-
վարկման մի շարք առաջարկություններ: Վերջիններիս հիմնական գաղա-
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փարը պետական կառավարման մարմինների՝ գործառութային սկզբունքի 
հիման վրա ձևավորումն է, ինչպես նաև առանձին մարմինների գործառույթ-
ների կրկնությունների բացառումն ու առավել արդյունավետ իրականացման 
նպատակով խմբավորումը և ավելորդ օղակների կրճատումը: Ընդհանուր 
առմամբ, առաջարկված կառուցվածքային բարեփոխումների արդյունքում 
ներկայիս 18 նախարարության փոխարեն կգործի ընդամենը 13-ը կամ 14-ը, 
իսկ կառավարությանն առընթեր 6 մարմնի փոխարեն` ընդամենը 3-ը: Գոր-
ծադիր իշխանության` կառավարությունից դուրս գործող մարմինների թիվը 
կկրճատվի 4-ով: Գործադիր իշխանության նման կառուցվածքի նպատակա-
հարմարությունն ավելի է հիմնավորվել միջազգային փորձի ուսումնասիրու-
թյամբ և համեմատությամբ: Ուսումնասիրվել է պետական կառավարման 
մարմինների կարգավիճակների բազմազանության հիմնախնդիրը: Վերջի-
նիս հաղթահարման նպատակով կատարվել է հնարավոր կարգավիճակնե-
րի թվի կրճատման առաջարկություն՝ համապատասխան հիմնավորումնե-
րով: Քննարկվել են նաև էլեկտրոնային եղանակով հանրային ծառայություն-
ների մատուցման հեռանկարները: 

Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրա-
պետությունում շատ համայնքներ փաստացիորեն չեն իրականացնում 
օրենսդրությամբ իրենց վերապահված լիազորությունների մեծ մասը, ինչը, 
նախևառաջ, բացատրվում է դրանց տնտեսական և ֆինանսական իրական 
ներուժի ոչ բավարար վիճակով և մեծ թվով փոքր ու թույլ կարողություննե-
րով համայնքների առկայությամբ: Նման իրավիճակում անհնար է դառնում 
նաև տեղական ինքնակառավարման համակարգի ապակենտրոնացման հե-
տագա խորացումը: 

Մեր երկրում տեղական ինքնակառավարման համակարգի առջև ծա-
ռացած այս հիմնախնդիրը կարող է լուծվել վարչատարածքային բարեփո-
խումների միջոցով: Տեղական ինքնակառավարման երկմակարդակ համա-
կարգը կարող է ապահովել որոշակի առավելություններ, մասնավորապես` 
միասնական դարձնել երկրի ընդհանուր տարածքային կառավարման հա-
մակարգը` հստակեցնելով երկու մակարդակների միջև լիազորությունների 
բաշխումը: Բացի դրանից, տարածքային մակարդակում ավելացած ֆինան-
սական կարողությունները հնարավորություն կընձեռեն ներգրավելու ավելի 
որակյալ մարդկային ռեսուրսներ, և մասնագետները կնախընտրեն մնալ 
իրենց շրջաններում: Վերջապես, հնարավորություններ կստեղծվեն օգուտ-
ներ քաղելու նախկինում փոքր համայնքների կողմից իրականացվող հան-
րային ծառայությունների ռեգիոնալացման արդյունքում ստեղծված մաս-
շտաբի էֆեկտից: Շրջանային մասշտաբը կխթանի ներդրումները հանրային 
ծառայություններում ու կզարգացնի մասնավոր և հանրային ոլորտների հա-
մագործակցությունը: 
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Ելնելով վերը նշված դատողություններից՝ ՀՀ տարածքային կառա-
վարման խնդիրները լուծելու և այս առումով առավել արդյունավետություն 
ապահովելու համար անհրաժեշտ է համարվել առաջին հերթին ձևավորել 
տեղական ինքնակառավարման երկմակարդակ համակարգ, դեռևս անփո-
փոխ թողնելով ներկայիս գործող համայնքները` որպես առաջին մակար-
դակ, և ստեղծել երկրորդ մակարդակ` ընդգրկելով 20 գավառ և 3 հատուկ 
գոտիներ: Գավառապետն ու ավագանին պետք է օժտված լինեն լիազորու-
թյունների ու գործառույթների այնպիսի ծավալով, որը հնարավորություն 
կընձեռի կառավարելու գավառը` իբրև ամբողջական բարդ կառույց, իսկ 
համայնքների համապատասխան լիազորություններն ու գործառույթները 
պետք է հստակ տարանջատվեն գավառի կառավարման մարմինների իրա-
վասություններից՝ վերաբերելով այն ոլորտներին, որոնք հարաբերականո-
րեն ինքնուրույն են՝ տեղական ուղղվածության: 

Հաշվի առնելով երկրի տնտեսությունում գավառների նշանակությու-
նը, ինչպես նաև դրանց միջոցով սեփական եկամուտներ ապահովելու զգա-
լի ներուժը` կարծում ենք, որ վերանայման կարիք ունի նաև տեղական ինք-
նակառավարման ֆինանսաբյուջետային ներկա մոդելը, ինչը ենթադրում է 
սեփական եկամուտների մասնաբաժնի ավելացում` ի հաշիվ գավառում գոր-
ծող կազմակերպությունների կողմից վճարվող հարկերից կատարվող մաս-
հանումների և ներկայումս մարզպետարաններին հատկացվող ֆինանսա-
կան միջոցների: Սա պետք է խրախուսի և շահագրգռի նաև գավառի կա-
ռավարման մարմիններին` ապահովելու ինչպես գործարարության զարգա-
ցում, այնպես էլ կառավարմանը մասնավոր հատվածի մասնակցություն: 
Վերլուծության արդյունքում առավել նպատակահարմար է համարվել մաս-
հանումներ կատարել կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի 
կողմից վճարվող եկամտային հարկից: Հետևելով եկամտային հարկից մաս-
հանումների կատարման` մեր ներկայացրած հիմնավորումներին` հաշվարկի 
միջոցով պարզվել է, թե ինչ ֆինանսական հոսքեր են ակնկալվում այս կա-
ռուցակարգի կիրառման արդյունքում: 

Երկմակարդակ տեղական ինքնակառավարման համակարգը, 
հիմնված մեր առաջարկած վարչատարածքային նոր բաժանման վրա, լայն 
հնարավորություններ կարող է ապահովել նաև մասնակցային կառավար-
ման զարգացման համար: Այս առումով, հիմնավորվել է, որ մասնակցային 
կառավարման մեր մշակած կառուցակարգերն առավել արդյունավետորեն 
կարող են կիրառվել տեղական ինքնակառավարման մեկից ավելի մակար-
դակների գոյության պայմաններում: 
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 ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 
 
 
I. Օրենքներ և նորմատիվ ակտեր 

1. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն, Եր., 2005: 
2. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն, Եր., 1995: 
3.  «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, 2002: 
4. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենք, 1997: 
5. «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք, 1997: 
6. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենք, 1998: 
7. «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենք, 2002:  
8. Регламент Государственной Думы, глава 4։ Комитеты и комиссии Государствен-

ной Думы, с. 19-31. 
9. Décret n° 2011-367 du 4 avril 2011 authentifiant la population des Français établis hors 

de France au 1er janvier, 2011. 
 
II. Վիճակագրական տեղեկագրեր, ժողովածուներ, զեկույցներ 

 

• Վիճակագրական տեղեկագրեր 
10.  Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, Ազգային 

վիճակագրական ծառայություն, 2014: 
11. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, վիճա-

կագրական ժողովածու, Ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2008-2012 թթ.: 
12. ՀՀ ֆինանսների նախարարության հարկային վիճակագրական տվյալներ: 
13. World Development Indicators database, World Bank, 1 July 2014. 
 

• Զեկույցներ 
14. Constituency, Size and Electoral Politics։ A Comparison of Patterns at Local Elections 

in Norway and the UK. Goldsmith M. and Rose L, 2000. 
15. Analytical study on optimal administrative-territorial structure for Republic of 

Moldova, Center Analytic Independent, Chișinău, 2010. 
16. United Cities and Local Governments. 2010. Local Government Finance։ The 

Challenges of the 21st Century, Second Global Report on Decentralization and Local 
Democracy, Barcelona. 

17. A Local Official’s Guide to Public Engagement in Budgeting։ Institute for Local 
Government, From the Collaborative Governance Initiative, Sacramento (CA) 2010. 

18. The National Assembly in French Institutions, Service des affairs internationales et de 
defense, 2013. 

19. The Parliamentary Electoral System in Denmark. Guide to the Danish electoral system, 
Folfetinget, 2011. 

 
III. Մասնագիտական գրականություն 

 

• Գրքեր 
20. Սուվարյան Յու.Մ., Հայրապետյան Ռ.Ա., Ասատրյանց Ս.Ա., Մնացականյան Տ.Ս., 

Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման զարգացման հիմ-
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նախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, «Ամբերդ» մատենաշար, 
Եր., 2014: 

21. Սուվարյան Յու., Չոբանյան Մ., Տնտեսության տարածքային կառավարման մե-
թոդաբանությունը և հիմնախնդիրները, Եր., ԱՌՏ, 2007: 

22. Խալափյան Բ., Հանրային կառավարման միջազգային փորձը, Եր., 2012: 
23. Հարությունյան Հ., Բյուջետային գործընթացը հանրային կառավարման համա-

կարգում, Եր., 2011: 
24. Թումանյան Դ., Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրամադրվող 

կապիտալ տրանսֆերտները Հայաստանում. քաղաքականության առաջարկներ 
և ուսումնական նյութեր, Եր., Նոյան տապան, 2006: 

25. Еремин В.Н., Политическая система современного японского общества, 1999. 
26. Emmanuelle Auriol, Robert J. Gary-Bobo, On the optimal number of representatives, 

Toulouse School of Economics, 2011. 
27. C. Ralph Young, Introducing government։ A reader, Manchester University Press. 
 
• Հոդվածներ 
28. A public management for all seasons? Chrisropher Hood, Royal Institute of Public 

Administration, 1991. 
29. Dewey, John. The Public and Its Problems. The Collected Works of John Dewey, Later 

Works, Vol. 2, p. 364. 
30. Sen, A. 1999. Development as Freedom, New York։ Knopf, p. 291. 
31. Keneth Baker, Do we really need 646 members of parliament, The telegraph, 2009. 
 

IV. Համացանցային կայքեր և էջեր 
32. ՀՀ կառավարության պաշտոնական համացանցային կայք: 
33. ՀՀ ֆինանսների նախարարության պաշտոնական համացանցային կայք:  
34. ՀՀ Ազգային ժողովի պաշտոնական համացանցային կայք: 
35. ՀՀ գործող իրավական ակտերի պաշտոնական համացանցային կայք: 
36. ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական համացանցային 

կայք: 
37. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության պաշտո-

նական համացանցային կայք: 
38. http։//www.parliament.gov.sg/members-parliamenthttp։//www.economist.com/blogs/ 

dailychart/2011/04/representatives_parliament 
39. http։//www.cuttingedgepr.com/articles/ideal-number-people-in-team.asp 
40. http։//aceproject.org/main/english/es/es.htm 
41. http։//www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/elders 
42. http։//www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/committees/function/245820 
43. http։//www.saeima.lv/en/about-saeima/work-of-the-saeima/members-of-parliament/ 
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3.Տնտեսական հարաբերություններ

2.Պաշտպանություն

1.Ընդհանուր  բնույթի հանրային
ծառայություններ

 
 

Գծապատկեր 1  
ՀՀ համայնքային բյուջեների ծախսերի կառուցվածքն  
ըստ ոլորտների 2014 թ. հունվ. 1-ի դրությամբ  
(մարզային բաշխվածությամբ) 
 
 

 
Գծապատկեր 2  

ՀՀ համայնքներում բյուջետային ծախսերի կառուցվածքը  
2014 թ. հունվ. 1-ի դրությամբ 
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Գծապատկեր 3  
ՀՀ քաղաքային համայնքների բյուջեների ծախսերի 
կառուցվածքն ըստ ոլորտների 2014 թ. հունվ. 1-ի դրությամբ 
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Գծապատկեր 4  
ՀՀ գյուղական համայնքների բյուջեների ծախսերի 
կառուցվածքն ըստ ոլորտների 2014 թ. հունվ. 1-ի դրությամբ 
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Աղյուսակ 1 
Համայնքների քանակը, որոնց ընդհանուր բնույթի 

հանրային ծառայությունների տեսակարար կշիռը բոլոր 
ծախսերում >90%-ից և >75%-ից 

 

Մարզեր 

Համայնքների քանակը, որոնց 
ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայությունների տեսակա-
րար կշիռը բոլոր ծախսերում 

>90%-ից 

Համայնքների քանակը, որոնց 
ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայությունների տեսակա-
րար կշիռը բոլոր ծախսերում 

>75%-ից 
Արագածոտն 30 62 
Արարատ 3 15 
Արմավիր 4 25 
Գեղարքունիք 26 45 
Կոտայք 7 21 
Լոռի 20 57 
Շիրակ 26 63 
Սյունիք 56 81 
Տավուշ 10 25 
Վայոց ձոր 3 19 
Ընդամենը 185 413 
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Приоритеты реформ государственного управления и местного 
самоуправления Армении на нынешнем этапе 
 

Данное исследование является продолжением анализа вопросов, освещенных в 
научной работе «Проблемы развития государственного управления и местного само-
управления в Армении». В упомянутой работе были разъяснены процессы развития 
системы публичного управления в годы независимости страны, была оценена эффек-
тивность государственного управления и местного самоуправления, а также выявлены 
проблемы, которые требуют решения. Представленная на суд читателей, эта книга ос-
вещает и подчеркивает важность реформ в законодательных и исполнительных орга-
нах власти, а также в системах территориального управления и местного самоуправ-
ления, выдвинув четкие приоритеты для нынешнего этапа развития. В частности, с 
целью повышения эффективности государственного управления, с учётом анализа 
международного опыта, представлены предложения для оптимизации организацион-
ных структур законодательной и исполнительной власти, развития систем террито-
риального управления и местного самоуправления, применения принципа двухуров-
невого местного самоуправления, а также внедрения партисипативного принципа в 
системе публичного управления. 

Разработанные предложения всестронне обоснованы, но, учитывая политичес-
кое и социально-экономическое значение реформ в системе публичного управления, 
они могут рассматриваться в качестве вариантов решения проблем и быть предметом 
дальнейших обсуждений и дополнительных обоснований. 
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The Priorities of Armenian State and Local Governance  
Reforms at the Current Stage 
 

This research is the continuation of the discussion and the solution of the issues, 
enlightened in the scholarly work "Problems of Development of State Government and 
Local Self-Government in Armenia". The mentioned work has highlighted the formation 
and the development processes of public administration system during the years of 
independence, it has evaluated the effectiveness of state and local government in our 
republic, and has revealed the existing problems that require reasonable solutions. 
Presented to the readers’ judgment, this book elucidates and emphasizes the importance of 
the reforms in legislative and executive government bodies, as well as in territorial 
administration and local self-government systems, by putting forward precise priorities for 
the current stage. In particular, with the purpose of increasing the efficiency of public 
administration and through a thorough investigation of international experience, specific 
proposals are presented for the reforms of the operations and the organizational structures 
of legislative and executive bodies, development of territorial administration and local self-
government systems, application of the two-tier local self-government principle, as well as 
embedding participatory governance approach in public administration system.  

Although developed proposals are fully justified, but given the political and socio-
economic importance of the public administration reforms, they may be considered as 
options for solving problems and as such are subject to further discussions and additional 
substantiations. 
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