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տա րա կութ յան ոչ մի  մաս չի կա րող թարգ ման վել, տպագր վել կամ 
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հա մա կար գի մի  ջո ցով, ա ռանց Եվ րո պա յի խորհր դի նախ նա կան 
գրա վոր թույլտ վութ յան:



ԱՌԱՋԱԲԱՆ
Ար դի զար գա ցած ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րի փոր ձը ցույց է 

տա լիս, որ բնակ չութ յան բա րե կե ցութ յու նը մե  ծա պես պայ մա նա վոր-
ված է կա նանց, տղա մարդ կանց հետ հա վա սար, սո ցիա լա կան և քա-
ղա քա կան կյան քին լիար ժեք մաս նակ ցե լու ի րա վունք նե րով և հ նա-
րա վո րութ յուն նե րով, քա նի որ բա նի մաց ու փոր ձա ռու կա նայք կա րող 
են դրա կա նո րեն ազ դել ըն դուն վող ո րո շումն  ե րի բո վան դա կութ յան ու 
ո րա կի վրա: 

2016 թվականին Հա յաս տա նում տե ղի են ու նե նա լու տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ընտ րութ յուն ներ, ո րոնք մե ծ նշա-
նա կութ յուն ու նեն այդ ի րա վունք նե րի և հ նա րա վո րութ յուն նե րի ի րաց-
ման տե սանկ յու նից, քա նի որ մարդ կանց ա մե  նօր յա կյան քի վրա ազ-
դող ո րո շումն  ե րի զգա լի մասն ըն դուն վում է տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մի ն նե րի կող մի ց:

2012-2014 թթ. ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քում Հա յաս տա նի տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րում կա նանց ներ կա յաց վա-
ծութ յան ո րոշ առաջըն թաց է գրանց վել, այ դու հան դերձ բնակ չութ յան 
ա վե լի քան 50%-ը կազ մող կա նայք ա վա գա նի նե րում ըն դա մե  նը 9,4% 
են, գյու ղա կան բնակավայրերի հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի կազ-
մում՝ մի այն 2,1%, իսկ քա ղա քային բնակավայրերի համայնքների ղե-
կա վա րների մե ջ ընդ հան րա պես կին չկա:

Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րում կա նանց ցածր 
ներ կա յաց վա ծութ յու նը դան դա ղեց նում է երկ րում ժո ղովր դա վա րութ-
յան զար գաց ման ըն թաց քը:

Գի տակ ցե լով այդ հան գա ման քը՝ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա-
կութ յան շատ կազ մա կեր պութ յուն ներ նպաս տում են տե ղա կան մա-
կար դա կում կառավարման գործընթացներին կա նանց մաս նակ ցութ-
յան ընդ լայն մա նը՝ խթա նե լով համայնքներում կին թեկ նա ծու նե րի 
ա ռա ջադ րու մը և  ա ջակ ցե լով նրանց ընտ րություններում:

Ն ման մի  փորձ է սույն ու ղե ցույ ցը, ո րը ձեռ նարկ վել է որ պես օգ-
նութ յուն տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ընտ րութ յուն-
նե րում ա ռա ջադր վող կա նանց հա մար:

Ու ղե ցույ ցը բաղ կա ցած է եր կու բաժ նից: Ա ռա ջին բաժ նում տրվում 
են նվա զա գույն անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման հա մա կար գի մա սին, երկ րորդ բաժ նում՝ անհ րա ժեշտ գի տե-
լիք ներ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ընտ րութ յուն նե-
րում թեկ նա ծու նե րի ընտ րար շա վի կազ մա կերպ ման հա մար: 
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ԲԱԺԻՆ 1
ԱՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ ՆԵՐ ՏԵ ՂԱ ԿԱՆ 

ԻՆՔ ՆԱ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ՄԱ ՍԻՆ 

1.1    Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գի ի րա վա-
կան հիմ քե րը

 1.  Ի՞նչ ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի վրա է հիմն  ված ՀՀ 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար  ման հա մա կար գը և  ինչ պե՞ս   
կա րե լի է ծա նո թա նալ դրանց:
      Հա յաս տա նի    Հան րա պե տութ յու նում տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար  ման հա մա կար գի ի րա վա կան հիմ քե րը կազ մում 
են 1995 թ. ըն դուն ված ՀՀ    Սահ մա նադ րու թյու նը՝ իր 2005 
թ. և 2015 թ. փո փո խութ յուն նե րով, ՀՀ մի  շարք օ րենք ներ ու 
օ րենսգր քեր (տե՛ս հավելված 5), ինչ պես նաև 2002 թ.    Հա յաս-
տա նի կող մի ց վա վե րաց ված    Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման եվ րո պա կան խար տիան (Ստ րաս բուրգ, 1985 թ.) և 2013 
թ. վա վե րաց ված    Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա-
կան խար տիայի լրացուցիչ արձանագրությունը Տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մարմի ններում քաղաքացիների մաս-
նակ ցու թյան իրավունքի վերաբերյալ (Ուտ րեխտ, 2009 թ.)1: 
    Տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը սահ ման վում է ՀՀ    Սահ-
մա նադ րութ յան 179-րդ  հոդ վա ծում. 

1 ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի իրավական դաշտին 
կարելի է ծանոթանալ www.arlis.am կայքի, ՀՀ ԱԺ www.parliament.am կայքի, 
ինչպես նաև Հայաստանի ավագանիների ասոցիացիայի www.avagani.am 
կայքի մի ջոցով:
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«Տեղական ինքնակառավար� մը տեղական 

ինքնակառավարման մարմի նների իրավ� նքն  �  
կարող� թյ� նն է՝ համայնքի բնակիչների շահերից ելնելով, 

Սահմանադր� թյանը և օրենքներին համապատասխան, 
սեփական պատասխանատվ� թյամբ լ� ծել�  համայնքային 

նշանակ� թյան հանրային հարցերը»:

1.2 Տեղական ինքնակառավարման համակարգը և 
տեղական ինքնակառավարման մարմի նները

1.    Որո՞նք են տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հիմն  ա րար 
սկզբ@ նք նե րը:

-  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ի րա վուն քի ի րա կա նա-
ցումն  ա զատ ընտ րութ յուն նե րով ընտր ված տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի (ՏԻՄ), ինչ պես նաև հա-
մայն քա յին նշա նա կութ յան հան րա յին հար ցե րի լուծ մա նը 
հա մայն քի բնա կիչ նե րի մաս նակ ցե լու մի  ջո ցով:

-  Պե տա կան մար մի ն նե րի ո րոշ լիա զո րութ յուն նե րի փո-
խան ցու մը ՏԻՄ-ե րին դրանց ի րա կա նաց ման արդ յու նա-
վե տութ յան բարձ րաց ման մի  տու մով:

- ՏԻՄ-ե րի լիա զո րութ յուն նե րը պետք է լի նեն ամ բող ջա կան 
և  բա ցա ռիկ:

- ՏԻՄ-ե րի ներ քին կա ռուց ված քը պետք է հա մա պա տաս-
խա նի հա մայն քի տե ղա կան շա հե րին:

- ՏԻՄ-ե րի լիա զո րութ յուն նե րը պետք է հա մա պա տաս խա-
նեն դրանց ի րա կա նաց ման ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րին:

- ՏԻՄ-ե րի գոր ծու նեութ յու նը պետք է հրա պա րա կա յին ու 
թա փան ցիկ լի նի:

2. Որ տե՞ղ է ի րա կա նաց վ@ մ տե ղա կան ինք նա կա ռա վա-
ր@  մը:

 Տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րումն  ի րա կա նաց վում է հա մայնք նե-
րում, ՀՀ ողջ տա րած քում, բա ցի Ս ևա նա լճից: 
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 Հա մայն քը մե կ կամ մի  քա նի բնա կա վայ րե րի բնա կիչ նե րի 
հան րութ յուն է:  Հա մայն քը հան րա յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա-
կան անձ է, ու նի հո ղի և  այլ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նութ յան 
ի րա վունք և բ յու ջե: 

 Հա մայն քի բնա կիչ է այն ան ձը, ո րը հաշ վառ ված է տվյալ հա-
մայն քի բնակ չութ յան ռե գիստ րում: 

 Հա մայն քի վար չա կան տա րածքն ընդգր կում է մե կ կամ մի  քա- 
նի բնա կա վայ րե րի տա րածք նե րը, ինչ պես նաև բնա կա վայ րե րից 
դուրս գտնվող հո ղե րը, ո րոնց սե փա կա նա տեր կա րող են լի նել 
քա ղա քա ցի նե րը, ի րա վա բա նա կան ան ձինք, հա մայն քը,  Հա յաս-
տա նի  Հան րա պե տութ յու նը:

3.   Ով քե՞ր և  ինչ պե՞ս են ի րա կա նաց ն@ մ տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վա ր@  մը հա մայնք նե ր@ մ:

 Տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը հա մայնք նե րում ի րա կա-
նաց վում է ազ գաբ նակ չութ յան կող մի ց 5 տա րի ժա  ե տով ընտր-
ված տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի` հա մայն քի 
ա վա գա նու և  հա մայն քի ղե կա վա րի մի  ջո ցով: 

 Հա մայն քի ղե կա վա րը, որ պես գոր ծա դիր կողմ, ձևա վո րում 
է իր աշ խա տա կազ մը և դ րա ու հա մայն քա յին կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի մի  ջո ցով ի րա կա նաց նում է իր գոր ծա ռույթ նե րը: Ա վա գա-
նին էլ, որ պես հա մայն քի ներ կա յա ցուց չա կան մար մի ն, ըն դու նում 
է կո լե գիալ ո րո շումն  եր. հաս տա տում է հա մայն քի զար գաց ման 
հնգամ յա ծրա գի րը, հաս տա տում և  վե րահս կում է հա մայն քի բյու-
ջեն, օ րեն քով սահ ման ված կար գով սահ մա նում է տե ղա կան տուր-
քեր, վճար ներ և  այլն:

  4.    Որո՞նք են  ՏԻՄ-երի լիազոր@ թյ@ նները, որտե՞ղ և 
ինչպե՞ս են սահմանվ@ մ:
ՀՀ Սահմանադրությունն ու «Տեղական ինքնակառավարման 

մասին» ՀՀ օրենքն այն հիմն ական փաստաթղթերն են, որոնք 
սահմանում են տեղական ինքնակառավարման մարմի նների 
լիազորություններն ու խնդիրները, նրանց իրավունքներն ու 
պարտականությունները: 

Ըստ ՀՀ Սահմանադրության՝ ՏԻՄ-երի լիազորությունները 
լինում են սեփական և պետության կողմի ց պատվիրակված, ընդ 
որում` սեփական լիազորություններն իրենց հերթին բաժանվում 



8

են  երկու խմբի` համայնքի  պարտադիր և կամավոր խնդիրների 
լուծման նպատակով: 

Համայնքի պարտադիր խնդիրները սահմանվում են «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով, իսկ կամավոր 
խնդիրները՝ համայնքի ավագանու որոշումն երով։

5. Համայնքի ի՞նչ պարտադիր խնդիրներ կարող են լինել:
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը, ըստ 

առանձին բնագավառների, համայնքներին օժտում է մի  շարք 
պարտադիր խնդիրներով` ֆինանսական, քաղաքաշինության 
ու կոմունալ տնտեսության, հողօգտագործման, կրթության, 
առողջապահության, գյուղատնտեսության, շրջակա մի ջավայրի 
պահպանության և այլն:

Մասնավորապես որպես համայնքային պարտադիր 
խնդիրներ կարող են դիտարկվել.  

- համայնքի կայուն զարգացումը,
- համայնքի գույքի և դրամական մի ջոցների 

կառավարումը,
- համայնքում հանրային մի ջոցառումն երի 

կազմակերպումը,
- նախադպրոցական և արտադպրոցական 

դաստիարակությունը,
- առողջ ապրելակերպի խրախուսումը,
- համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումն  ու 

բարեկարգումը և այլն:

6. Ի՞նչ  ֆինանսների հաշվին են իրականացվ@ մ համայնքի 
խնդիրները:

Համայնքի բոլոր խնդիրներն իրականացվում են ավագանու 
կողմի ց հաստատված համայնքի տեղական բյուջեի հաշվին: 
Ընդ որում, ավագանին որոշումն եր կայացնելիս պետք է հաշվի 
առնի, որ համայնքի պարտադիր խնդիրների իրականացումը 
ֆինանսավորվում է հավաքված տեղական եկամուտներից և 
պաշտոնական տրանսֆերտներից, այդ թվում` ՀՀ պետական 
բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով 
տրամադրվող դոտացիաներից:
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Պարտադիր խնդիրների իրականացման և պետության 
պատվիրակած լիազորությունները ենթակա են համայնքի 
կողմի ց առաջնահերթությամբ և օրենքով սահմանված կարգով 
կատարման:

Համայնքի կամավոր խնդիրները և դրանց լուծման նպատակով 
սեփական լիազորություններն ու դրանց իրականացման կարգը 
սահմանվում են ավագանու կողմի ց:

7. Ի՞նչ են իրենցից ներկայացն@ մ պատվիրակված լիազո-
ր@ թյ@ նները:

Կան որոշ լիազորություններ, որոնք վերապահված են այս կամ 
այն պետական կառավարման մարմն ին, սակայն գործնականում 
դրանք առավել արդյունավետ և հաջողությամբ կարող են 
իրականացվել տեղերում իշխանության տեղական մարմի նների 
կողմի ց: 

Դրանով պայմանավորված, նաև իշխանության ապակենտրո-
նացման արդյունքում դրանց իրականացումը կարող է վերա-
պահվել համայնքներին` որպես պետական պատվիրակված 
լիազորություն: 

Ընդ որում, այդ կարգի լիազորությունների պատվիրակումն  
անպայման պետք է իրականացվի օրենքի ուժով և ոչ երբեք 
այս կամ այն պետական պատկան մարմն ի հրահանգով 
կամ կարգադրությամբ: Այդ տեսանկյունից ուշագրավ է 
Սահմանադրության այն դրույթը, ըստ որի՝ պետության կողմի ց 
պատվիրակված լիազորությունները ենթակա են պետական 
բյուջեից  պարտադիր ֆինանսավորման (հոդվ. 186.2): 

1.3 Ա վա գա ն�  և  հա մայն քի ղե կա վա րի աշ խա տանք ներն 
�  ի րա վա ս� թ յ� ն նե րը

1. Ի՞նչ պես են կազ մա կերպ վ@ մ ա վա գա ն@  աշ խա տանք-
նե րը: 

 Հա մայն քի ա վա գա նին կո լե գիալ կա ռա վար ման մար մի ն է, ո րի 
աշ խա տան քի հիմն  ա կան ձևը նրա նիս տերն են:  Հա մայն քի ա վա-
գա նին ըն դու նում է իր կա նո նա կար գը, ո րը կար գա վո րում է իր 
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գոր ծու նեութ յու նը, նիս տե րի նա խա պատ րաս տու մը և  անց կա ցու-
մը: 

Ա վա գա նու նիս տերն անց կաց վում են ոչ պա կաս, քան եր կու 
ա մի  սը մե կ ան գամ: Ա վա գա նին կա րող է անց կաց նել ար տա հերթ 
նիս տեր:  Հա մայն քի ա վա գա նու նիս տը հրա վի րում և  վա րում է հա-
մայն քի ղե կա վա րը կամ պաշ տո նա կա տա րը. նրանք ու նեն խորհր-
դակ ցա կան ձայ նի ի րա վունք:

Ա վա գա նին ի րեն վե րա պահ ված լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա-
նաց ման հա մար իր ո րոշ մամբ կա րող է ստեղ ծել մշտա կան կամ 
ժա մա նա կա վոր հանձ նա ժո ղովն  եր:

 Ա վա գա նու նիս տում կա րող է քննարկ վել հա մայն քի շա հե րին 
վե րա բե րող ցան կա ցած հարց: Քն նարկ վող հար ցե րի վե րա բեր-
յալ ա վա գա նին ըն դու նում է ո րո շումն  եր և  ու ղերձ ներ: Ա վա գա նին 
ո րո շումն  եր է ըն դու նում հա մայն քին առնչ վող այն հար ցե րի վե րա-
բերյալ, ո րոնց լու ծու մը ՏԻՄ-ե րի ի րա վա սութ յուն նե րի շրջա նակ-
նե րում է: 

Ա վա գա նին ու ղերձ ներ է ըն դու նում այն հար ցե րի կա պակ ցութ-
յամբ, ո րոնք առնչ վում են հա մայն քի շա հե րին, սա կայն դրանց լու-
ծումն  ե րը վեր են հա մայն քի ա վա գա նու կամ հա մայն քի ղե կա վա րի 
ի րա վա սութ յուն նե րից: 

Այդ ու ղերձ նե րը կա րող են ուղղ ված լի նել հա մայն քի բնակ չութ-
յա նը, հա մայն քի ղե կա վա րին, մարզ պե տին կամ պե տա կան կա-
ռա վար ման այլ մար մի ն նե րի: 

 Հա մայն քի ա վա գա նու նիս տը դռնբաց է: Ա ռան ձին դեպ քե րում 
ա վա գա նու նիս տին ներ կա ան դամն  ե րի ձայ նե րի եր կու եր րոր դի 
ո րոշ մամբ կա րող է անց կաց վել դռնփակ նիստ:

2. Ինչ պե՞ս և  ի՞նչ ժա  ե տ@ մ է ձևա վոր վ@ մ ա վա գա ն@  
նիս տի օ րա կար գը:

 Հա մայն քի ա վա գա նու նիս տի օ րա կար գի նա խա գի ծը ձևա վո-
րում են հա մայն քի ղե կա վա րը և  ա վա գա նու ան դամն  ե րը հա մայն-
քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի  քար տու ղա րին նիս տից առնվազն 
10 օր ա ռաջ ի րենց ներ կա յաց րած գրա վոր հար ցե րից: 2013 թ. ի 
վեր հա մայն քի ա վա գա նու նիս տի օ րա կար գում հարց ընդգր կե լու 
նա խա ձեռ նութ յամբ կա րող են հան դես գալ նաև հա մայն քում հաշ-
վառ ված, 16 տա րին լրա ցած ան ձինք՝ հա վա քե լով օ րեն քով սահ-
ման ված ո րո շա կի թվով ստո րագ րութ յուն ներ:
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3. Ի՞նչ ի րա վա ս@ թ յ@ ն ներ @  նի հա մայն քի ա վա գա նին:
« Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րենքն ա վա գա-

նուն օժ տում է հա մայն քա յին քա ղա քա կա նութ յան հար ցե րի հետ 
կապ ված ո րո շումն  եր կա յաց նե լու բազ մա թիվ լիա զո րութ յուն նե րով: 
Ավագանին հաս տա տում է հա մայն քի զար գաց ման հնգամ յա ծրա-
գի րը, հա մայն քի բյու ջեն, վե րահս կում է դրա կա տա րու մը, ո րո շում 
է կա յաց նում մի ջ հա մայն քա յին մի ա վո րումն  եր ձևա վո րե լու մա սին 
և  այլն (տե՛ս  հա վել ված 1):

 Հա մայն քի ա վա գա նու ան դամն  իր պար տա կա նութ յուն նե րի 
կա տար ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ծախ սե րի դի մաց իր ցան-
կութ յամբ և  ա վա գա նու ո րոշ մամբ կա րող է ստա նալ ամ սա կան 
դրա մա կան փոխ հա տու ցում` ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վո-
րի ա մե  նամս յա պատ գա մա վո րա կան ծախ սե րի մի նչև 30 տո կո սի 
չա փով:

4. Ի՞նչ ի րա վա ս@ թ յ@ ն ներ @  նի հա մայն քի ղե կա վա րը:
 Հա մայն քի ղե կա վարն ի րա կա նաց նում է տե ղա կան գոր ծա-

դիր իշ խա նութ յան լիա զո րութ յուն ներ:  Նա չի հան դի սա նում հա-
մայն քի ա վա գա նու ան դամ (բա ցա ռութ յամբ Եր ևան, Գ յում րի և 
 Վա նա ձոր քա ղաք նե րի):

 Հա մայն քի ղե կա վարն իր լիա զո րութ յուն ներն ի րա կա նաց-
նում է իր աշ խա տա կազ մի  (մաս նա գետ նե րի, կա ռուց ված քա յին և  
ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նումն  ե րի), հա մայն քա յին բյու ջե տա-
յին հիմն  արկ նե րի, առևտ րա յին և  ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի մի  ջո ցով: 

 Հա մայն քի ղե կա վարն ի րա կա նաց նում է հա մայն քի զար-
գաց ման հնգամ յա և  այլ ծրագ րեր, կազ մա կեր պում է բնակ չու թյա-
նը մա տուց վող հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն նե րը և հս կում է դրանց 
մա տուց ման մա կար դակն ու ո րա կը: 

ՀՀ օ րենք նե րով նրան վե րա պահ ված են բազ մա թիվ սե փա-
կան և  պատ վի րակ ված լիա զո րութ յուն ներ, հա մայն քի պար տա դիր 
խնդիր նե րի ի րա կա նաց ման ի րա վունք և ա վա գա նու ո րոշումն ե-
րով սահ ման ված կա մա վոր խնդիր ներ (տե՛ս  հա վել ված 2):
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1.4 Ա վա գա ն�  ան դա մի  և  հա մայն քի ղե կա վա րի թեկ նա ծ� -
ներ ա ռա ջադ րե լը 

1. Ի՞նչ ժա  ե տով և  ինչ պես են ընտր վ� մ հա մայն քի ա վա-
գա նին �  հա մայն քի ղե կա վա րը:

Ըստ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան՝ թե՛ հա մայնք նե րի ա վա գա նի-
նե րը և  թե՛  հա մայնք նե րի ղե կա վար ներն ընտր վում են 5 (հինգ) 
տա րի ժա  ե տով (հոդվ. 181): 

  Հա մայն քի ա վա գա նու ընտ րութ յուն ներն անց կաց վում են 
գաղտ նի քվեար կութ յամբ՝ ընդ հա նուր, հա վա սար, ա զատ և  ուղ-
ղա կի ընտ րա կան ի րա վուն քի հի ման վրա: Ա վա գա նու ան դամ-
ներն ընտր վում են մի  ընտ րա կար գով, երբ հա մայն քի տա րած քում 
կազ մա վոր վում է մե կ բազ մա ման դատ մե  ծա մաս նա կան ընտ րա-
տա րածք: 

 Ընտ րա կան օ րենսգր քով կա րող են սահ ման վել հա մայն քի 
ղե կա վա րի ուղ ղա կի և  ա նուղ ղա կի ընտ րութ յուն ներ:  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան 893 հա մայնք նե րի ղե կա վար ներն ուղ ղա կիո-
րեն ընտր վում են մի ա ման դատ մե  ծա մաս նա կան ընտ րա տա րածք-
նե րում:  Բա ցա ռութ յուն են Եր ևան, Գ յում րի և  Վա նա ձոր հա մայնք-
նե րը, որ տեղ հա մայն քի ղե կա վարն ընտր վում է ա նուղ ղա կի ընտ-
րութ յամբ. ընտր ված ա վա գա նին իր կազ մի ց ընտ րում է հա մայն քի 
ղե կա վար:

Ըստ ՀՀ ընտ րա կան օ րենսգր քի և «Եր ևան քա ղա քում տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ Եր ևա նի ա վա-
գա նու ընտ րութ յունն անց է կաց վում հա մա մաս նա կան ընտ րա-
կար գով, և Եր ևա նի ողջ տա րած քը հան դի սա նում է մե կ բազ մա-
ման դատ ընտ րա տա րածք:  Նույ նը վե րա բե րում է նաև Գ յում րի և 
 Վա նա ձոր հա մայնք նե րին:

2. Ով քե՞ր ի րա վ@ նք  @  նեն մաս նակ ցե լ@  ՏԻՄ-ե րի ընտ-
ր@ թ յ@ ն նե րին:

ՏԻՄ-ե րի ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ ընտ րե լու և  ընտր վե-
լու ի րա վունք ու նեն այդ օ րը 18 տա րին լրա ցած ՀՀ քա ղա քա ցի նե-
րը: Օ րեն քով կա րող է սահ ման վել ՀՀ քա ղա քա ցիութ յուն չու նե ցող 
ան ձանց ՏԻՄ-ե րի ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու ի րա վուն քը:  
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ՀՀ ընտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման վում է, որ ՏԻՄ-ե րի ընտ-
րութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու ի րա վունք ու նեն քվեար կութ յան օ րը 
18 տա րին լրա ցած և տվ յալ հա մայն քի բնակ չութ յան ռե գիստ րում` 

-  մի նչև քվեար կութ յան օրն առն վազն 6 ամս վա հաշ վա-
ռում ու նե ցող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը. 

- մի նչև քվեար կութ յան օրն առն վազն 6 ամս վա հաշ վա-
ռում չու նե ցող ՀՀ այն քա ղա քա ցի նե րը, ո րոնք հաշ-
վառ վել են զին ծա ռա յութ յու նից զո րացր վե լուց կամ 
ա զա տազրկ ման պա տի ժը կրե լուց հե տո. 

- մի նչև քվեար կութ յան օրն առն վազն մե կ տար վա հաշ-
վա ռում ու նե ցող ՀՀ քա ղա քա ցիութ յուն չու նե ցող ան-
ձինք: 

3.  Քա նի՞ ան դա մի ց է կազմ վ@ մ հա մայն քի ա վա գա նին:
 Հա մայն քի ա վա գա նու ձևա վո րու մը և  գոր ծու նեութ յու նը կար-

գա վոր վում և  ի րա կա նաց վում է ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յամբ, ՀՀ ընտ-
րա կան օ րենս գրքով, « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» և  
այլ օ րենք նե րով: Ա վա գա նու ան դամն  ե րի թի վը սահ ման վում է ՀՀ 
ընտ րա կան օ րենսգր քով (հոդվ. 105): Այս պես, հա մայն քի ա վա գա-
նին բաղ կա ցած է`

5 ան դա մի ց մի նչև 1 000 ընտ րող ու նե ցող հա մայն քում,
7 ան դա մի ց` 1 000 - 2 000 ընտ րող ու նե ցող հա մայն քում,
9 ան դա մի ց` 2 000 - 4 000 ընտ րող ու նե ցող հա մայն քում,
11 ան դա մի ց` 4 000 - 10 000 ընտ րող ու նե ցող հա մայն քում,
15 ան դա մի ց` 10 000 -  70 000 ընտ րող ու նե ցող հա մայն քում,
33 ան դա մի ց` 70 000-ից ա վե լի ընտ րող ու նե ցող հա մայն քում:

 
Եր ևա նի ա վա գա նին կազմ ված է 65 ան դա մի ց, Գ յում րի և 

 Վա նա ձոր հա մայնք նե րի ա վա գա նի նե րը՝ 33 ան դա մի ց:
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4. Ով քե՞ր կա րող են ընտր վել հա մայն քի ա վա գա ն@  ան-
դամ:

 Ըստ ՀՀ ընտ րա կան օ րենս գրքի՝ հա մայն քի ա վա գա նու ան-
դամ կա րող են ընտր վել տվյալ հա մայն քի բնակ չութ յան ռե գիստ-
րում մի նչև քվեար կութ յան օրն առն վազն վեր ջին 6 ա մի  սը հաշ-
վառ ված, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ընտ րութ-
յան ժա մա նակ ընտ րե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձինք: 

 Հա մայն քի ա վա գա նու ան դա մի  թեկ նա ծու չեն կա րող ա ռա-
ջադր վել ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ան դամն  ե րը, դա տա-
վոր նե րը, դա տա խազ նե րը, քննչա կան կո մի  տեի, հա տուկ քննչա-
կան ծա ռա յութ յան ծա ռա յող նե րը, ոս տի կա նութ յու նում, ազ գա յին 
անվ տան գութ յու նում, դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար-
ման, փրկա րա րա կան, հար կա յին, մաք սա յին մար մի ն նե րում, 
քրեա կա տա րո ղա կան հիմն  արկ նե րում ծա ռա յող նե րը, զին ծա ռա-
յող նե րը, ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րը: 

 
5. Ինչ պե՞ս է կա տար վ@ մ ա վա գա ն@  ան դա մի  ա ռա ջադ-

ր@  մը:
 Հա մայն քի ա վա գա նու ան դա մի  թեկ նա ծու ներ կա րող են 

ա ռա ջադ րել կու սակ ցութ յուն նե րը` ի րենց հա մա պա տաս խան տա-
րած քա յին (սկզբնա կան, տե ղա կան) ստո րա բա ժա նումն  ե րի ո րոշ-
մամբ, ինչ պես նաև ընտր վե լու ի րա վունք ու նե ցող քա ղա քա ցի ներն 
ինք նաա ռա ջադր ման կար գով՝ այդ մա սին ներ կա յաց նե լով դի-
մում, ո րի ձևը սահ մա նում է ՀՀ  Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ-
նա ժո ղո վը:

 Կու սակ ցութ յու նը կա րող է ա վա գա նու ան դա մի  թեկ նա ծու 
ա ռա ջադ րել նաև իր կու սակ ցութ յան ան դամ չհան դի սա ցող ան ձի:

Ա վա գա նու ան դա մի  թեկ նա ծու ա ռա ջադ րե լու մա սին կու-
սակ ցու թյան հա մա պա տաս խան տա րած քա յին (սկզբնա կան, տե-
ղա կան) ստո րա բա ժան ման ո րո շու մը, ինք նաա ռա ջադր ման դեպ-
քում` դի մու մը նե րա ռում են հա մայն քի ան վա նու մը և  թեկ նա ծո ւի 
վե րա բեր յալ հետև յալ տե ղե կութ յուն նե րը.

1) ազ գա նու նը, ա նու նը, հայ րա նու նը. 
2) ծննդյան ամ սա թի վը.
3) հաշ վառ ման վայ րը.
4) աշ խա տան քի վայ րը և  պաշ տո նը (զբաղ մուն քը).
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5) կու սակ ցա կան պատ կա նե լութ յու նը, ինչ պես նաև թեկ նա-
ծո ւի մի նչև եր կու լիա զոր ներ կա յա ցուց չի վե րա բեր յալ տվյալ ներ 
(նրանց ազ գա նու նը, ա նու նը, հայ րա նու նը, ծննդյան ամ սա թի վը, 
ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի հա մա րը, աշ խա տան քի վայ րը և 
 պաշ տո նը),

6) ընտ րա կան գրավ:

6. Որ քա՞ն ընտ րա կան գրավ է պա հանջ վ@ մ ՏԻՄ-ե րի 
ընտ ր@ թ յ@ ն նե րին մաս նակ ցե լ@  հա մար:

Ըստ գոր ծող կար գի՝ հա մայն քի ղե կա վա րի և  ա վա գա նու ան-
դա մի  թեկ նա ծու նե րը կու սակ ցութ յան հա մա պա տաս խան տա րած-
քա յին ստո րա բա ժան ման ո րոշ մա նը կամ ինք նաա ռա ջադր ման 
մա սին դի մու մի ն կից ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա-
ժո ղով պետք է ներ կա յաց նեն նաև ընտ րա կան գրա վի վճար ման 
ան դոր րա գի րը: Գ րա վի չա փը տար բեր հա մայնք նե րում տար բեր 
է, նա յած, թե որ քան ընտ րող ու նի հա մայն քը:

Համայնքի ղեկավարի թեկնած� ի գրավի չափը.
- գրավ չի վճարում մի նչև 500 ընտրող ունեցող համայնքի 

դեպքում, 
- նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկը՝ 500 - 1000 

ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում,
- նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկը՝ 1000 - 2000 

ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում,
- նվազագույն աշխատավարձի 150-ապատիկը՝ 2000 - 4000 

ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում,
- նվազագույն աշխատավարձի 300-ապատիկը՝ 4000 - 10000 

ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում, 
- նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկը՝ 10000 - 70000 

ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում,   
- նվազագույն աշխատավարձի 1000-ապատիկը՝ 70000-ից 

ավելի ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում:
Ավագան�  անդամի  թեկնած� ի գրավի չափը.
- գրավ չի վճարվում մի նչև 500 ընտրող ունեցող համայնքի 

դեպքում, 
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- նվազագույն աշխատավարձի 10-ապատիկը՝ 500 - 1000 
ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում,

- նվազագույն աշխատավարձի 15-ապատիկը՝ 1000 - 2000 
ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում,

- նվազագույն աշխատավարձի 20-ապատիկը՝ 2000 - 4000 
ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում,

- նվազագույն աշխատավարձի 30-ապատիկը՝ 4000 - 10000 
ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում, 

- նվազագույն աշխատավարձի 70-ապատիկը՝ 10000 - 70000 
ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում,  

- նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկը՝ 70000-ից 
ավելի ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում:

 Հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով անց կաց վող ա վա գա նու 
ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ ընտ րագ րա վը մուծ վում է հա մա պա-
տաս խան կու սակ ցութ յան կող մի ց և  կազ մում է Եր ևա նի հա մար 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 3 000-ա պա տի կը, այ սինքն՝ 3 մլն ՀՀ 
դրամ, իսկ Գ յում րի և  Վա նա ձոր հա մայնք նե րի հա մար՝ նվա զա-
գույն աշ խա տա վար ձի 2 000-ա պա տի կը ՝ 2 մլն դ րամ: 

7. Ո՞ր դեպ ք@ մ է վե րա դարձ վ@ մ ընտ րա կան գրա վը:
Ընտ րա կան գրա վը դի մումն  ստա նա լուց հե տո 7-օր յա ժա  ե-

տում վե րա դարձ վում է, ե թե.
1) ան ձը ընտր վել է կամ մաս նակ ցել է ման դատ նե րի բաշխ-

մանը,
2) ան ձը ստա ցել է բո լոր թեկ նա ծու նե րին կողմ քվեարկ ված 

քվեա թեր թիկ նե րի թվի 5 կամ ա վե լի տո կոս կողմ քվեարկ ված 
քվեա թեր թիկ ներ, իսկ կու սակ ցութ յան դեպ քում` ստա ցել է ընտ-
րութ յուն նե րին մաս նակ ցող բո լոր կու սակ ցութ յուն նե րին կողմ 
քվեարկ ված քվեա թեր թիկ նե րի թվի 4 կամ ա վե լի տո կոս կողմ 
քվեարկ ված քվեա թեր թիկ ներ,

3) մի նչև ընտ րա կան ցու ցակ նե րի գրան ցումն  ինք նա բա ցարկ է 
ներ կա յաց վել,

4) ընտ րութ յան արդ յունք նե րը ճա նաչ վել են ան վա վեր:
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8.   Ա վա գա ն@  հա մա մաս նա կան ընտ ր@ թ յ@ ն նե րի ժա-
մա նակ  ք ա նի՞ թեկ նա ծ@  կա րող է ա ռա ջադր վել:

Եր ևա նի ա վա գա նու ընտ րութ յան դեպ քում ընտ րութ յուն նե-
րին մաս նակ ցող կու սակ ցութ յան (կու սակ ցութ յուն նե րի դա շին քի) 
ընտ րա կան ցու ցա կում ընդգրկ վում է առն վազն 25 թեկ նա ծու, իսկ 
Գ յում րու, Վա նա ձո րի ա վա գա նի նե րի ընտ րութ յուն նե րի դեպ քում` 
առն վազն 15 թեկ նա ծու: Ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ-
ցութ յան (կու սակ ցութ յուն նե րի դա շին քի) ընտ րա կան ցու ցա կում 
ընդգրկ ված թեկ նա ծու նե րի թի վը չի կա րող գե րա զան ցել, հա մա-
պա տաս խա նա բար, Եր ևա նի, Գ յում րու և Վա նա ձո րի ա վա գա նի-
նե րի ան դա մի  ման դատ նե րի թվի հա մար  օ րենսգր քով սահ ման-
ված թվի ե ռա պա տի կը, այսինքն՝ Եր ևա նի հա մար՝ 195, Գ յում րու և 
Վա նա ձո րի հա մար՝ 99 : 

9.  Ընտ ր@ թ յ@ ն նե ր@ մ ի՞նչ նոր հնա րա վո ր@ թ յ@ ն է ըն-
ձեռ ված կա նանց: 

 Կու սակ ցութ յան (կու սակ ցութ յուն նե րի դա շին քի) և  դա շին-
քում ընդգրկ ված կու սակ ցութ յուն նե րից յու րա քանչ յու րի ընտ րա-
կան ցու ցա կի 1-ին հա մա րից սկսած` ցան կա ցած ամ բողջ թվով 
եռ յակ նե րում (1-3, 1-6, 1-9 և  այլն) յու րա քանչ յուր սե ռի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի թի վը չպետք է գե րա զան ցի 70 տո կո սը, ընդ ո րում, ըստ 
օ րենսգր քի ան ցու մա յին դրույթ նե րի, մի նչև 2021 թ. հուն վա րի 1-ը 
Եր ևա նի, Գ յում րու,  Վա նա ձո րի ա վա գա նի նե րի ընտ րութ յուն նե րի 
ժա մա նակ կու սակ ցութ յան ընտ րա կան ցու ցա կի ա ռա ջին մա սում 
1-ին հա մա րից սկսած՝ ցան կա ցած ամ բողջ թվով քառ յակ նե րում 
(1-4, 1-8, 1-12 և  այլն) յու րա քանչ յուր սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը 
չպետք է գե րա զան ցի 75 տո կո սը:

 Կու սակ ցութ յան (կու սակ ցութ յուն նե րի դա շին քի) ընտ րա-
կան ցու ցա կում կա րող են ընդգրկ վել նաև այդ կու սակ ցութ յան 
(կու սակ ցութ յուն նե րի դա շին քի ան դամ կու սակ ցութ յուն նե րից ոչ 
մե  կի) ան դամ չհան դի սա ցող ան ձինք, ո րոնց թի վը չի կա րող գե-
րա զան ցել ցու ցա կում ընդգրկ ված թեկ նա ծու նե րի ընդ հա նուր թվի 
30 տո կո սը:

Ե թե կու սակ ցութ յան բո լոր ման դատ նե րը բա ժին են հաս-
նում նույն սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ա պա ցու ցա կի հեր թա կա-
նութ յամբ վեր ջին ընտր վա ծի ման դա տը տրվում է ընտ րա կան ցու-
ցա կի չներ կա յաց ված սե ռի նվա զա գույն հա մա րով թեկ նա ծո ւին, 
ե թե կա:
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 Ման դա տից հրա ժար ված կամ ընտր ված և  լիա զո րութ-
յուն նե րը վա ղա ժա  ետ դա դա րած ա վա գա նու ան դա մի  ման դա-
տը տրվում է այդ կու սակ ցութ յան (կու սակ ցութ յուն նե րի դա շին քի) 
ընտ րա կան ցու ցա կի հեր թա կան հա ջորդ թեկ նա ծո ւին, իսկ ե թե 
դրա արդ յուն քում տվյալ խմբակ ցութ յան որ ևէ սե ռի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի թի վը նվա զում է և  փաս տո րեն ցածր է լի նե լու 25 տո կո-
սից, ա պա տրվում է այդ կու սակ ցութ յան (կու սակ ցութ յուն նե րի 
դա շին քի) ընտ րա կան ցու ցա կի նվազ ներ կա յաց ված սե ռի հա ջորդ 
թեկ նա ծո ւին, ե թե կա:

10.   Որ քա՞ն գ@  մար կա րող են ծախ սել ա վա գա ն@  ան դա-
մի  և  հա մայն քի ղե կա վա րի թեկ նա ծ@  նե րը նա խընտ րա-
կան քա րոզ չ@ թ յան հա մար:

ՀՀ ընտ րա կան օ րենս գիր քը սահ մա նում է այն գու մա րի վե րին 
շե մը, ո րը հա մայն քի ղե կա վա րի և  ա վա գա նու ան դա մի  թեկ նա-
ծու նե րը կա րող են ծախ սել նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յան ըն-
թաց քում զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի  ջոց նե րով նա խընտ րա-
կան քա րոզ չութ յան ի րա կա նաց ման, դահ լիճ նե րի, տա րածք նե րի 
վար ձա կալ ման (բա ցա ռութ յամբ ընտ րա կան շտաբ նե րի), քա րոզ-
չա կան պաս տա ռի, քա րոզ չա կան տպա գիր և  այլ նյու թե րի պատ-
րաստ ման (տե ղադր ման), ձեռք բեր ման, ընտ րող նե րին տրա մադր-
վող քա րոզ չա կան բո լոր տե սա կի նյու թե րի (նե րառ յալ՝ տպա գիր 
նյու թե րի) պատ րաստ ման ֆի նան սա վոր ման հա մար: 

Այդ չա փը սահ ման վում է ըստ հա մայն քի ընտ րող նե րի թվա քա-
նա կի:

Նախընտրական քարոզչ� թյան ընթացք� մ համայնքի 
ղեկավարի թեկնած� ն իրավ� նք � նի ծախսել�  նվազագ� յն 
աշխատավարձի մի նչև`

3000-ապատիկի չափով գումար` մի նչև 4000 ընտրող ունեցող 
համայնքի դեպքում (այսինքն՝ 3 մլն դրամ).

7000-ապատիկի չափով գումար` 4000 - 10000 ընտրող ունեցող 
համայնքի դեպքում (7 մլն դրամ).

15000-ապատիկի չափով գումար` 10000 - 70000 ընտրող ունեցող 
համայնքի դեպքում (15 մլն դրամ).

25000-ապատիկի չափով գումար` 70000-ից ավելի ընտրող 
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ունեցող համայնքի դեպքում (25 մլն դրամ):
Ավագան�  անդամի  թեկնած� ն՝ նվազագ� յն աշխատավարձի 

մի նչև`
500-ապատիկի չափով գումար` մի նչև 4000 ընտրող ունեցող 

համայնքի դեպքում (500 հազար դրամ).
1000-ապատիկի չափով գումար` 4000 - 10000 ընտրող ունեցող 

համայնքի դեպքում (1 մլն դրամ).
3000-ապատիկի չափով գումար` 10000 - 70000 ընտրող ունեցող 

համայնքի դեպքում (3 մլն դրամ).
5000-ապատիկի չափով գումար` 70000-ից ավելի ընտրող 

ունեցող համայնքի դեպքում (5 մլն դրամ):
 Երևանի ավագանու նախընտրական քարոզչության ընթացքում 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններն իրավունք 
ունեն ծախսելու նվազագույն աշխատավարձի 100 000-ապատիկը 
չգերազանցող գումար, այն է՝ 100 մլն դրամ, իսկ Գյումրու և 
Վանաձորի ավագանիների ընտրություններում` նվազագույն 
աշխատավարձի 30000-ապատիկը չգերազանցող գումար կամ 30 
մլն դրամ:

11.   Ի՞նչ պաշ տոն ներ չի կա րող զբա ղեց նել ա վա գա ն@  
ան դա մը:
Ա վա գա նու ան դամ ընտր ված ան ձը չի կա րող.

մի ա ժա մա նակ աշ խա տել նույն հա մայն քի ղե կա վա րի աշ-
խա տա կազ մում կամ հա մայն քի բյու ջե տա յին հիմն  արկ նե-
րում,

 լի նել հա մայն քի ղե կա վար, հա մայն քա յին հիմն  արկ նե րի և 
 կազ մա կեր պութ յուն նե րի ղե կա վար,

աշ խա տել ի րա վա պահ, պե տա կան անվ տան գութ յան և 
 դա տա կան մար մի ն նե րում:

Ե թե ա վա գա նու ան դա մը նշա նակ վում է նշված պաշ տոն-
նե րում, նաև երբ զո րա կոչ վել կամ ծա ռա յութ յան է ան ցել զին ված 
ու ժե րում, պար տա վոր է մի նչև ա վա գա նու հեր թա կան նիս տը գրա-
վոր հրա ժար վել ա վա գա նու ան դա մութ յու նից, այ լա պես նրա լիա-
զո րութ յուն նե րը դա դա րեց վում են սահ ման ված կար գով: 
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ԲԱԺԻՆ 2
ԱՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ ՆԵՐ ՏԵ ՂԱԿԱՆ 
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ 

ԸՆՏՐ� ԹՅ� ՆՆԵ Ր� Մ ԹԵԿ ՆԱ Ծ�  ՆԵ ՐԻ 
ԸՆՏՐԱՐՇԱՎԻ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ 

2.1   Թեկնած� ի գրանց� մը և թիմի  ձևավոր� մը

1.  Ինչ պե՞ս պատ րաս տել փաս տաթղ թե րը և  ե՞րբ գրանց վել:
 Անհ րա ժեշտ նոր մա տիվ-ի րա վա կան փաս տաթղ թե րը 

պետք է կազմ վեն մի նչև ընտ րութ յուն նե րի օ րը պաշ տո նա-
պես հրա պա րակ վե լը: 

 Դ րանք պետք է պատ րաս տել օ րեն քի պա հանջ նե րը ման-
րա մասն սեր տե լուց հե տո, ա մե  նայն խնամ քով՝ հնա րա վոր 
անճշ տութ յուն նե րը, բաց թո ղումն  ե րը, վրի պումն  երն ու ուղ-
ղումն  ե րը հա վա սա րեց նե լով զրո յի: 

  Թեկ նա ծո ւի գրանց ման գոր ծո ղութ յուն նե րը պետք է ա ռա-
վե լա գույն ա րա գութ յուն ու նե նան: Ն պա տա կա հար մար չէ 
գրան ցու մը կա տա րել վերջ նա ժա  ե տին մոտ: Որ քան ուշ 
ի րա վա բա նո րեն ձևա կերպ վի թեկ նա ծո ւի կար գա վի ճա կը, 
այն քան քիչ ժա մա նակ կմն ա նա խընտ րա կան ար շա վին: 
Եվ խոր հուրդ չի տրվում հե տաձ գել գրանց ման օ րը, քա նի 
որ այդ դեպ քում հարկ կլի նի վե րա նա յել նաև նա խընտ րա-
կան ար շա վի բո լոր գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա  ետ նե րը: 

2. Ինչ պի սի՞ն պետք է լի նեն թի մի  ան դամն  ե րը:
 Պ րո ֆե սիո նալ, ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու փորձ ու 

գի տե լիք ներ ու նե ցող (ի րա վա բան, սո ցիո լոգ, քա ղա քա-
գետ, հո գե բան, ի մի ջ մե յ քեր, տե սա հո լո վակ նե րի և  գո վազ-
դի մաս նա գետ, լրագ րող և այլն):

 Վս տա հե լի, գա ղա փա րա պես և  հո գե բա նո րեն հա մա տե-
ղե լի, մի մ յանց փոխլ րաց նող:
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  Թի մա յին աշ խա տան քի և  կո լե գիալ ո րո շումն  եր ըն դու նե լու 
հմտութ յուն ներ ու նե ցող:

 Սկզ բուն քա յին, բարե խիղճ, կար գա պահ և  հետ ևո ղա կան:

3. Ինչ պե՞ս  պետք է կազ մա կեր պել թի մի  աշ խա տան քը:
 Ան դամն  ե րը պետք է հա վա սա րա պես և  ա ռա վե լա գույնս 

ծան րա բեռն ված լի նեն աշ խա տան քով:
  Գոր ծա ռույթ ներն ու պար տա կա նութ յուն նե րը պետք է 

հստակ բաշխ վեն ան դամն  ե րի մի ջև, սա կայն պետք է 
ա պա հով վի նաև հըն թացս մի մ յանց փո խա րի նե լու հնա-
րա վո րութ յու նը:

  Գոր ծո ղութ յուն նե րը պետք է լի նեն մի աս նա կան ու փոխ-
լրաց նող:

4.  Ի՞նչ պետք է ա պա հո վի ընտ րո ղի թի մը ընտ րար շա վի ըն-
թա ց@ մ:

  Պետք է «կեր տի» թեկ նա ծո ւի կեր պա րը:
 Ա պա հո վի թեկ նա ծո ւի  ճա նա չու մը ընտ րող նե րի կող մի ց, 

կապ ստեղ ծի թեկ նա ծո ւի և  ընտ րո ղի մի ջև:
 Հս տա կեց նի թեկ նա ծո ւի հիմն  ա կան խնդիր նե րը:
  Տե ղե կաց նի հա սա րա կութ յա նը թեկ նա ծո ւի ծրագ րե րի մա-

սին:
  Ցույց տա թեկ նա ծո ւի ա ռա վե լութ յուն նե րը մրցա կից նե րի 

նկատ մամբ:

2.2   Քա րո զար շա վի նա խա պատ րաս տ�  մը և  անց կա ց�  մը

1. Ի՞նչն է նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի նպա տա կը:
 Ի րա զե կել լայն հա սա րա կութ յա նը:
  Փո խել մարդ կանց տե սա կետ նե րը:
  Չե զո քաց նել հա կա ռակ տե սա կետ նե րը:
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 Գ րա վել չկողմն  ո րոշ ված հան րութ յա նը:
 Ուղ ղոր դել մարդ կանց՝ մաս նակ ցե լու քվեար կութ յա նը:

2. Ո րո՞նք են նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի անկ յ@  նա քա-
րե րը:

     Յու րա քանչ յուր նա խընտ րա կան ար շավ չորս հիմն  ա կան բա-
ղադ րիչ ու նի՝ անձ նա կան (թե կնա ծուն), հան րա յին (լսա րա նը), գա-
ղա փա րա կան (նա խընտ րա կան ծրա գի րը) և  տեխ նո լո գիա կան  
(նա խընտ րա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի հա մա լի րը): Ս րանք փոխ կա-
պակց ված են: Թեկ նա ծո ւի կեր պա րը, ծրա գի րը և  գոր ծո ղութ յուն-
նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն մի մ յանց և լ սա րա նին: Այս 
հիմն  ա կան բա ղադ րիչ նե րը պայ մա նա վո րում են նաև ընտ րա պայ-
քա րի մյուս ա ծանց յալ բա ղադ րիչ նե րը՝ ու ղեր ձը, կար գա խո սը, 
ընտ րա զանգ վա ծի հետ աշ խա տան քը, քա րոզ չութ յան մի  ջոց նե րը, 
շտա բի կազ մա կերպ չա կան աշ խա տան քը և  այլն:

3. Ի՞նչն է քա րո զար շա վի հա ջո ղ@ թ յան գլխա վոր գրա վա-
կա նը:

      Քա րո զար շա վի հա ջո ղութ յան ա ռա ջին գրա վա կա նը հիմն  ա կան 
քայ լե րի ճիշտ պլա նա վո րումն  է:

4. Ի՞նչն է թեկ նա ծ@  ի կեր պա րի ստեղծ ման նպա տա կը:
   Ն րա դրա կան ո րակ նե րի ցու ցադ րու մը և  բա ցա սա կան նե րի 
«խմբագ րու մը»: Այ սինքն՝ ի րա կան և ճշ մա րիտ տե ղե կատ վութ-
յու նը մա տուց վում է գրե թե 90 տո կո սով, իսկ մն ա ցած 10 տո կոսն 
անց կաց վում է մա ղով:  Պետք է հի շել, որ մար դիկ հեշտ են հա վա-
տում PR-ի «զար դա րանք նե րին», ե թե մն ա ցած տե ղե կատ վութ-
յունն ար ժա նա հա վատ է:

5. Ի՞նչ ո րակ ներ պետք է @  նե նա թեկ նա ծ@ ն:
       Տար բեր երկր նե րի բնակ չութ յան սպա սումն  ե րն ի րենց ղե կա-
վար նե րից կամ ա ռաջ նորդ նե րից տար բեր են, սա կայն կան պա-
հանջ ներ, ո րոնք ընդ հա նուր են բո լոր հան րութ յուն նե րի հա մար:

  Թեկ նա ծուն պետք է հա վատ ներշն չի, որ հաղ թող է:
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  Պետք է հե ղի նա կութ յուն և «հոր» («մոր») ո րոշ գծեր ու նե-
նա:

  Պետք է հան րութ յան շար քե րից լի նի:
  Պետք է տե սա նե լիո րեն մատ չե լի լի նի շար քա յին մարդ-

կանց հա մար և հ նա րա վո րինս բաց ու թա փան ցիկ, ին չը 
են թադ րում է ազն վութ յուն և  բա րութ յուն:

  Պետք է կա րո ղա նա խո սել, լսել և  ըմբռ նել. քա ղա քա կան 
լի դե րից մար դիկ սպա սում են ճիշտ խոսք և  ար ձա գանք:

  Պետք է արդ յու նա վետ թիմ և շր ջա պատ ու նե նա:
  Պետք է ի րա տես ու պրագ մա տիկ լի նի, բայց և  ինք նա տիպ 

(ռա ցիո նալ նո րա րա րութ յուն և  ոչ սո վո րա կան լու ծումն  եր): 
Այ սինքն՝ պետք է ստեղ ծա գոր ծա կան մի տք ու նե նա, նոր 
գա ղա փար ներ ա ռա ջադ րե լու կամ հնե րը նո րո վի ներ կա-
յաց նե լու ու նա կութ յուն:

  Պետք է լի նի լավ մաս նա գետ, չկա շառ վող և չ կա շա ռող (հե-
ռու կո ռուպ ցիա յից):

  Պետք է ո րո շումն  եր ըն դու նե լու և դ րանց հա մար պա տաս-
խա նատ վութ յուն կրե լու խի զա խութ յուն, մարդ կանց հա մո-
զե լու, մի ա վո րե լու և  ի րա վի ճակ նե րը կան խա տե սե լու ու-
նա կութ յուն ու նե նա:

6. Ինչ պե՞ս է ձևա վոր վ@ մ թեկ նա ծ@  ի կեր պա րը: 
         Թեկ նա ծո ւի կեր պա րը ստեղծ վում է նրա խառն ված քի ա ռա վել 
վառ գծե րից կամ կեն սագ րութ յան այն պի սի փաս տե րից, ո րոնք 
կա րե լի է մա տու ցել ցան կա լի լույ սի տակ: Թեկ նա ծո ւի կեր պա րը 
ձևա վոր վում է եր կու հիմն  ա կան մի  ջո ցով: Ա ռա ջին՝  վար քագ ծի 
վառ օ րի նակ նե րի, խա րիզ մա յի ցու ցադ րում: Երկ րորդ՝ ո րոշ գրա-
վիչ կեն սագ րա կան դրվագ նե րի օգ տա գոր ծում, ո րոնք վեր են հա-
նում թեկ նա ծո ւի ու նա կութ յուն նե րը: Այլ խոս քով՝ լա վա գույն կեր-
պա րը կեն սագ րութ յունն է (մա տուց ված շա հե կան ռա կուր սով)՝ 
գու մա րած խա րիզ ման (անձ նա կան ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը՝ 
բա րո յա կան և  կա մա յին ո րակ նե րի հա մադ րութ յու նը, ին չը մարդ-
կանց ղե կա վա րե լու և  իր հետ ևից տա նե լու հնա րա վո րութ յուն է ըն-
ձե ռում):
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7.  Պե՞տք է հստակ ընդգծ վի, թե քա ղա քա կան որ ճամ բա-
րին է պատ կա ն@ մ թեկ նա ծ@ ն:

    Ե թե թեկ նա ծո ւի կեր պա րը չա փից ա վե լի հստակ է նրան վե-
րա գրում այս կամ այն քա ղա քա կան ճամ բա րին, ա պա նվա զում 
է ուրիշ ճամ բար նե րի հա մա կիր նե րի, ինչ պես նաև «չքա ղա քա կա-
նաց ված» ընտ րող նե րի ձայ նե րը ստա նա լու հա վա նա կա նութ յու նը:
     Տար բեր երկր նե րի տե ղա կան ընտ րութ յուն նե րի փոր ձը  վեր է 
հա նում մի  ընդ հա նուր մի  տում. ա ռա վե լա պես հա ջո ղութ յան են 
հաս նում չքա ղա քա կա նաց ված կեր պար ու նե ցող թեկ նա ծու նե րը:

8. Ի՞նչ պետք է հաշ վի առ նել կին թեկ նա ծ@  ի կեր պա րը 
ստեղ ծե լիս:

   Գ յու ղա կան և  ծայ րա մա սա յին բնակավայրերում գեն դե րա յին 
կարծ րա տի պե րը եր բեմն  ա վե լի ա մուր են, քան մե ծ քա ղաք նե րում: 
Ըստ այդմ, հան րութ յու նը (թե՛ կա նայք, թե՛ տղա մար դիկ) ղե կա-
վա րի դե րում ա վե լի շատ պատ կե րաց նում են տղա մար դու, քան 
կնոջ, կամ հա մա րում են, որ քա ղա քա կա նութ յու նը կնոջ տե ղը չէ:        
Բա ցի այդ, պետք է հաշ վի առ նել աշ խա տան քա յին մի գ րա ցիա յի 
և տ ղա մարդ կանց հա մե  մա տութ յամբ կա նանց եր կա րա կե ցութ յան 
հան գա մանք նե րը, ին չը հան գեց նում է կին ընտ րող նե րի զգա լի մե -
ծա մաս նութ յան:  Դա կա րող է գոր ծել և՛ ի նպաստ կին թեկ նա ծո ւի, 
և՛ նրա դեմ, քա նի որ մե ծ է «մրցակ ցի»  դե րում հայտն վե լու վտան-
գը:  Այս պի սի դեպ քե րում ա վե լի շա հե կան են դառ նում «պրո ֆե-
սիո նալ բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող կնոջ», «ըն կե րու հու», «կա-
նանց շարժ ման ա ռա ջա մար տի կի», «մոր», «ա զա տա մար տիկ 
կնոջ», այս պես կոչ ված «տղա մարդ կնոջ» կեր պար նե րը: Ան շուշտ, 
այս տար բե րակ նե րից յու րա քանչ յու րի ընտ րութ յու նը պայ մա նա-
վո րում է ո րո շա կիո րեն նա խընտ րա կան գա ղա փար նե րի և  գոր ծո-
ղութ յուն նե րի հա րա ցույ ցը:

9. Ինչ պե՞ս կազ մե լ  թեկ նա ծ@  ի կեն սագ ր@ թ յ@  նը:
       Կեն սագ րութ յու նը թեկ նա ծո ւի կեր պա րի հիմն  ա կան մասն է: 
Այն անհ րա ժեշտ է՝

 թեր թիկ ներ բա ժա նե լիս և  այլ տե սո ղա կան քա րոզ չութ յան 
ժա մա նակ,

 լրագ րա կան նյու թե րի՝ սյու ժե նե րի, հոդ ված նե րի, նա խընտ-
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րա կան հո լո վակ նե րի հա մար, այս դեպ քում ընդգրկ վում են 
«պար տա դիր» (որ տեղ է ծնվել, սո վո րել, աշ խա տել ևն) և  
ընտ րո վի, այ սինքն՝ ա ռա վել շա հե կան դրվագ նե րը,

 թեկ նա ծո ւի ե լույթ նե րի ժա մա նակ, երբ նա ներ կա յաց նում է 
ի րեն, այս դեպ քում կա րող են օգ տա գործ վել կյան քի զվար-
ճա լի կամ ու սա նե լի դրվագ ներ, 

 քա րո զիչ նե րի հա մար:
      Կեն սագ րութ յուն նե րի կազմ ման տա րած ված ե ղա նա կը ժա մա-
նա կագ րա կան կարգն է:  Սա կայն ա վե լի տպա վո րիչ են այն կեն-
սագ րութ յուն նե րը, ո րոն ցում  կեն սագ րա կան տվյալ նե րը խմբա-
վոր վում են ըստ բո վան դա կա յին բլոկ նե րի (ըն տա նե կան դրու-
թյու նը, կրթութ յու նը, աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յու նը, հա սա-
րա կա կան գոր ծու նեութ յու նը ևն) և դ րանց ներ սում շա րադր վում 
ժա մա նա կագ րա կան կար գով:

10.  Ինչ պե՞ս տվյալ ներ հա վա քել ընտ րա զանգ վա ծի մա սին:
     Նա խընտ րա կան ար շա վի հա մար ընտ րող նե րի մա սին տվյալ-
նե րը կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմբի:  Մի խմբում հա մայն քի բնա-
կիչ նե րը դի տարկ վում են որ պես ընտ րող ներ (է լեկ տո րալ հա յե ցա-
կե տը), մյու սում՝ որ պես բնա կիչ ներ (սո ցիալ-դե մոգ րա ֆիա կան 
հա յե ցա կե տը):
      Հա մայն քի է լեկ տո րալ բնու թա գի րը կազ մե  լիս անհ րա ժեշտ են 
հետև յալ բնու յթի տվյալ ներ. 

 Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րը. դրանք շատ ար ժե քա վոր են, 
քա նի որ դրանց բո վան դա կած տվյալ նե րը (բնա կութ յան 
վայ րը, տա րի քը, սե ռը, յու րա քանչ յուր ընտ րա տե ղա մա սի 
ընտ րող նե րի թի վը ևն) ընտ րող նե րի հետ հաս ցեա կան աշ-
խա տան քի հնա րա վո րութ յուն են տա լիս:

  Նա խորդ ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը՝ ըստ տե ղա-
մա սե րի:  Եր բեմն  դրանք շատ ա վե լի օգ տա կար են, քա ն 
ըն թա ցիկ սոց հար ցումն  ե րը, քա նի որ ցույց են տա լիս բնա-
կիչ նե րի քա ղա քա կան նա խընտ րութ յուն նե րը:  Սա կայն 
մի շտ պետք է հաշ վի առ նել, թե դրան ցից հե տո ինչ պես է 
փոխ վել քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը և  ըստ այդմ՝ ինչ պես է  
փոխ վել հա սա րա կա կան գի տակ ցութ յու նը: Ա ռանձ նա պես 
օգ տա կար կա րող են լի նել ա մե  նա վեր ջին ընտ րութ յուն նե-



26

րի արդ յունք նե րը:
       Ժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րը կա րե լի է վերց նել Ազ գա յին վի-
ճա կագ րա կան ծա ռա յութ յան աղբ յուր նե րից: Օգ տա կար են հատ-
կա պես հետև յալ տե ղե կութ յուն նե րը.

 բնակ չութ յան սե ռա տա րի քա յին կա ռուց ված քը, կա նանց 
և տ ղա մարդ կանց հա րա բե րակ ցութ յու նը տար բեր տա րի-
քա յին խմբե րում, այս կամ այն տա րի քա յին խմբի գե րա-
կշռութ յու նը, 

 բնակ չութ յան կրթա կան կա ռուց ված քը,
 բնա կիչ նե րի ե կա մուտ նե րի մա կար դա կը,
 բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան վի ճա կը, 
  բնակ չութ յան ա ռանձ նա հա տուկ խմբե րի առ կա յութ յու նը 

(զո րա մա սի առ կա յութ յուն, քրեա կա տա րո ղա կան հիմն  ար-
կի առ կա յութ յուն ևն),

 սո ցիո լո գիա կան ու սումն  ա սի րութ յուն նե րի տվյալ նե րը:
     Ն պա տա կա հար մար է նաև կա տա րել ընտ րա զանգ վա ծի ըն թա-
ցիկ ու սումն  ա սի րութ յուն, օ րի նակ՝ պար զե լու հա մար՝ ընտ րող նե րը 
ձայն կտա՞ն թեկ նա ծո ւին, և  ե թե ոչ, ին չու, կամ ա ռա վե լա պես ինչ 
հար ցեր են հու զում նրանց, ինչ են ակն կա լում թեկ նա ծո ւից ևն:

11. Ինչ պի սի՞ն պետք է լի նի նա խընտ րա կան ծրա գի րը: 
  Վեր ջին շրջա նում ընտ րար շավն  ե րի տեխ նո լոգ նե րի շրջա-

նում ըն դուն ված է նա խընտ րա կան ծրա գի րը բնո րո շել 
անգ լե րեն «message» (ու ղերձ) բա ռով: Ու ղեր ձը պետք է հա-
մախմ բող լիցք ու նե նա, ցույց տա, թե ինչ ա ռա քե լութ յամբ 
է տվյալ թեկ նա ծուն մտնում աս պա րեզ, և  հա վա սա րա պես 
բոր բո քի ընտ րա զանգ վա ծի բո լոր խմբե րի հե տաքրք րութ-
յու նը:

  Նա խընտ րա կան ծրագ րի հա մար պետք է հիմք ծա ռա յեն  
թեկ նա ծո ւի և ն րա թի մի  կու տա կած տե ղե կատ վութ յունն ու 
գի տե լիք նե րը հա մայն քի և  ընտ րա զանգ վա ծի վե րա բեր յալ: 

 Երկ րորդ նա խա պայ մա նը յու րա քանչ յուր ո լոր տի ա ռաջ նա-
հերթ խնդիր նե րի սահ մա նումն  է:  Կա րիք չկա նա խընտ րա-
կան ծրագ րում ընդգր կել  բո լոր պլան ներն ու գա ղա փար-
նե րը, ե թե նույ նիսկ դրանք շատ գրա վիչ են թվում:
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  Նա խընտ րա կան ծրագ րում չպետք է ընդգրկ վեն այն պի սի 
ո լորտ ներ, ո րոնց քա ղա քա կա նութ յան բնույթն ու բո վան-
դա կութ յու նը տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե-
րի լիա զո րութ յուն նե րից վեր են: Օ րի նակ՝ պե տա կան քա-
ղա քա կա նութ յու նը բնակ չութ յան սո ցիա լա կան պաշտ պա-
նութ յան, կրթութ յան, ա ռող ջա պա հութ յան, մշա կու թա յին 
զար գաց ման, երկ րի պաշտ պա նութ յան և  այլ ո լորտ նե րում:
 Սա կայն մի  շարք ո լորտ նե րում տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մի ն նե րը բա ցար ձակ գե րա կա յութ յուն ու նեն 
սե փա կան ծրագ րե րը սահ մա նե լու հար ցում, օ րի նակ՝ կո-
մու նալ-բնա կա րա նա յին աշ խա տան քի ա պա հով ման և 
 հա մա պա տաս խան են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման, 
տրանս պոր տա յին են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման, 
հո ղա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման, քա ղա քա շի նութ յան 
զար գաց ման ևն (տե՛ս հավելված 1,2):

  Նա խընտ րա կան ծրա գի րը պետք է կա ռուց վի ըստ ո լորտ-
նե րի (ուղ ղութ յուն նե րի).
- կո մու նալ-բնա կա րա նա յին տնտե սութ յուն,
- տրանս պորտ և  ճա նա պար հա յին տնտե սութ յուն,
- ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի պա հանջ մունք նե րի ա պա-

հո վում,
- կրթութ յան ո լոր տի պա հանջ մունք նե րի ա պա հո վում,
- մշա կույ թի ո լոր տի պա հանջ մունք նե րի ա պա հո վում,
- էկ ոլո գիա կան անվ տան գութ յուն,
- քա ղա քա շի նութ յուն և  հո ղա յին ի րա վա հա րա բե րութ-

յուն ներ,
- հա մայն քի տնտե սա կան զար գա ցում,
- սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նա ցում,
- տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ նե րի 

ի րա կա նաց ման ա պա հո վում:
  Նա խընտ րա կան ծրագ րի յու րա քանչ յուր կետ պետք է բաղ-

կա ցած լի նի՝
- նպա տա կից, ո րին ձգտում է հաս նել թեկ նա ծուն ընտր-

վե լու դեպ քում,
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- այն խնդիր նե րի թվար կու մի ց, ո րոնք  կա տա րե լու դեպ-
քում կի րա կա նաց վի նա խանշ ված նպա տա կը,

- յու րա քանչ յուր խնդրի լուծ մա նը  հաս նե լու հստակ ցու-
ցա նիշ նե րից,

- յու րա քանչ յուր խնդրի լուծ ման հստակ ժա  ետ նե րից,
- այն ֆի նան սա կան աղբ յուր նե րի թվար կու մի ց և դ րանց 

ծա վա լից, ո րոնք պետք է օգ տա գործ վեն նա խանշ ված 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար,

- կա տա րե լիք քայ լե րի   հեր թա կա նութ յան սահ մա նու-
մի ց:

12. Ինչ պի սի՞ն պետք է լի նի թեկ նա ծ@  ի կար գա խո սը: 
            Թեկ նա ծո ւի հա ջո ղութ յան կար ևոր ե րաշ խիք նե րից մե  կը 
նրա կար գա խոսն է, ա վե լին, թեկ նա ծո ւի ա նուն-ազ գա նու նից հե
տո այն դառ նում է թեկ նա ծո ւի այ ցե քար տը, նրա նույ նա կա նաց-
ման կամ ճա նա չե լիութ յան երկ րորդ բա ղադ րի չը:
          Կար գա խո սը եր կու գոր ծա ռույթ է կա տա րում. այն հա կիրճ 
բա նաձ ևում է թեկ նա ծո ւի ու ղեր ձը և ն րա կեր պա րը, բա ցի այդ,  
ինք նու րույն հա մախմ բող լիցք է ձեռք բե րում: 
        Կար գա խո սը մշա կե լիս պետք է նկա տի ու նե նալ, որ այն 
պետք է հիմն  վի հա սա րա կայ նո րեն նշա նա կա լի ար ժեք նե րի վրա  
և  պետք է պա տաս խա նի ընտ րող նե րի  այն հնա րա վոր հար ցին,  
թե ին չու է ա ռա ջադր վում թեկ նա ծուն, ինչ նպա տա կով: Այս հար-
ցի պատասխանը լավագույնս տալիս է ոչ թե ծրագիրը, այլ հենց 
կարգախոսը:
       Սա բավական դժվարին խնդիր է, քանի որ թեկնածուն 
նախապես պետք է գտնի իր շահերը և ընտրողների շահերը 
հավասարակշռող մի ջինը: Հաջող նախընտրական կարգախոսն 
իր վառ, տպավորիչ ու հիշվող բանաձևումով պետք է  համադրի 
այն, ինչ ուզում է ասել թեկնածուն, և այն, ինչ ուզում է լսել ընտրողը:

      13. Ինչպե՞ս կազմակերպել նախընտրական շտաբը:
  Պետք է նկատի ունենալ, որ նախընտրական շտաբի 
արդյունավետ աշխատանքը հաջողության կեսն է: Բայց և պետք 
է հիշել, որ շտաբի կառուցվածքը սովորական ձեռնարկության 
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հաստիքացուցակ չէ: Շտաբն   ա վե լի շուտ թիմ է, քան ձեռ նար կութ-
յուն:  Հետ ևա բար շտա բի կազ մա կերպ ման առն չութ յամբ տե ղին է 
խո սել ոչ թե ֆունկ ցիո ներ նե րի և ն րանց են թա կա յութ յան կա ռուց-
ված քի մա սին, այլ այն գոր ծա ռույթ նե րի, ո րոնց կա տա րումն  ան-
հրա ժեշտ է հա ջող նա խընտ րա կան աշ խա տան քի հա մար: Իսկ թե 
ինչ պես կբաշխ վեն այդ գոր ծա ռույթ նե րը մարդ կանց մի ջև, կա րող 
է ո րոշ վել յու րա քանչ յուր ո րո շա կի դեպ քում: 
         Շ տա բի կազ մը ձևա վոր վում է թեկ նա ծո ւի թի մի ց և  կա մա-
վոր նե րից:
          Թեկ նա ծո ւից հե տո երկ րորդ գոր ծա ռույթն իր կար ևո րութ-
յամբ պատ կա նում է շտա բի պե տին: Շ տա բի պե տը պետք է կազ-
մա կեր պի ե րեք խումբ գոր ծա ռույթ նե րի կա տա րումն  ու հա մա կար-
գու մը, ո րոնք պատ կե րա վոր կա րե լի է ձևա կեր պել այս պես.

- գա ղա փա րա կան գոր ծա ռույթ («ու ղեղ ներ»),
-  քա րոզ չա կան գոր ծա ռույթ («ոտ քեր»),
- տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յան գոր ծա ռույթ («ձեռ քեր»):

Առաջին խմբ� մ պետք է առանձնացնել՝
- գա ղա փա րա խոս նե րին, ո րոնք պետք է սահ մա նեն 

գա ղա փա րա կան գե րա կա յութ յուն նե րը, մշա կեն նա-
խընտ րա կան ծրա գի րը,  նա խա տե սեն ա պա գա քա-
րո զար շա վի թի րախ նե րը, ձևա կեր պեն թեկ նա ծո ւի 
կեր պա րի հիմն  ա կան դրույթ նե րը, հիմն  ա կան գծերն 
ու կեն սագ րութ յան հա յե ցա կար գը և  այլն, սրանց  աշ-
խա տան քը հա մա կար գում է շտա բի պե տը կամ թեկ նա-
ծուն,

- գո վազ դող նե րին, ո րոնց գոր ծա ռույթն է ընտ րար շա-
վի ընդ հա նուր գո վազ դա յին հա յե ցա կար գի մշա կու մը, 
կար գա խո սի ձևա կեր պու մը, թեր թիկ նե րի և պ լա կատ-
նե րի ձևա վո րու մը ևն, 

- մամ լո քար տ@  ղա րին, ո րը զբաղ վում է ԶԼՄ-նե րի 
հետ հա րա բե րութ յուն նե րի հայ եցա կար գի մշակ մամբ 
և  ի րա կա նաց մամբ,  ա ռա ջար կում է ա ռաջ նա հեր թութ-
յուն ներն այդ ո լոր տում՝ պայ մա նա վոր ված գա ղա փա-
րա կան, թեկ նա ծո ւի կեր պա րի  և  ընտ րա զանգ վա ծի 
հա յե ցա կար գե րով, հա մա կար գում է թեկ նա ծո ւի կա պը 
ԶԼՄ-նե րի և  ա ռան ձին լրագ րող նե րի հետ, մամ լո հա-
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ղոր դագ րութ յուն ներ և  գո վազ դա յին տեքս տեր է գրում,  
մամ լո ա սու լիս ներ և  հա ման ման մի  ջո ցա ռումն  եր է վա-
րում, բա րեն պաստ մթնո լորտ է ա պա հո վում լրագ րո-
ղա կան մի  ջա վայ րում,

- կազ մա կերպ չին, ո րը հան դի պումն  եր  է կազ մա կեր-
պում հա սա րա կայ նութ յան հետ:  Նա է, որ նա խա պես 
մշա կում է այդ հան դի պումն  ե րի սցե նար նե րը, թեկ նա-
ծո ւի  վար քա գի ծը, ռեպ լիկ նե րը ևն:  Կազ մա կեր պի չը 
մաս նակ ցում է այն բո լոր մի  ջո ցա ռումն  ե րին, ո րոնք կա-
րող են նա խընտ րա կան շա հա բա ժին բե րել:

   Երկ րորդ խմբի գոր ծա ռ� յթ նե րի դեպ ք� մ, ի տար բե ր� թ յ� ն 
ա ռա ջին խմբի, որ տեղ գոր ծող ան ձինք բա վա կան ինք ն�  ր� յն և 
ս տեղ ծա գոր ծա կան գոր ծա ռ� յթ ներ են ի րա կա նաց ն� մ, գո յ� թ-
յ� ն �  նի փո խ հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի խիստ հա մա կարգ և  հիե րար-
խիա:
•   Հա մա կար գո ղի գոր ծա ռույթն է ա պա հո վել քա րոզ չա կան աշ-

խա տան քը ողջ ընտ րա տա րած քում, հրա հանգ նե րով ու նյու-
թե րով ա պա հո վել քա րո զիչ նե րին և  վե րահս կել նրանց աշ խա-
տան քը:  Նա նաև շտա բի ու կա մա վոր քա րո զիչ նե րի բա նա կի 
կա պող օ ղակն է:

• Ն պա տա կա հար մար է քա րո զիչ նե րին բա ժա նել խմբե րի՝ ըստ 
տե ղա մա սե րի, մե ծ մա սամբ՝ ըստ այդ քա րո զիչ նե րի բնա կութ-
յան վայ րի, և  յու րա քանչ յուր խմբում պա տաս խա նա տ@  նշա-
նա կել, որն ընտր վում է տվյալ տե ղա մա սը լավ ի մա ցող և  ա ռա-
վել շա հագր գիռ ան ձան ցից:

•   Քա րո զիչ նե րը քա րոզ չա կան թի մի  շար քա յին ան դամն  երն են, 
ո րոնք սո վո րա բար «տնից տուն» քա րոզ չութ յուն են ի րա կա-
նաց նում, տա րա ծում են գո վազ դա յին նյու թե րը, քննար կում-
ներ կամ զրույց ներ կազ մա կեր պում բա կե րում, ա պա հո վում 
ընտ րող նե րի ներ կա յութ յու նը թեկ նա ծո ւի հետ հան դի պումն  ե-
րում: Բ նա կան է, որ քա րո զիչ նե րը պետք է ընտր վեն ի րենց 
բնա կութ յան վայ րում հե ղի նա կութ յուն ու նե ցող ան ձան ցից: 
 Փոր ձը ցույց է տվել, ի դեպ, որ ա մե  նաարդ յու նա վետ քա րո զիչ-
ներն ա վագ տա րի քի կա նայք են, ո րոնք ա ռա վել շփվող են ու 
ջա նա սեր:
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Եր րորդ՝ տեխ նի կա կան ա ջակ ց� թ յան գոր ծա ռ� յթ նե րի շար ք� մ 
հարկ է �  նե նալ՝
• Շ տա բի մե  նե ջեր, ո րը կազ մա կեր պում է շտա բի գրա սեն յա կի 

աշ խա տանք նե րը,  տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի աշ խա տանք-
նե րի հա մա կար գու մը, հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լը, 
այ ցե լող քա ղա քա ցի նե րին ըն դու նե լը ևն:

•   Ֆի նան սա կան ա պա հո վ@ մ (տե ղա կան ընտ րութ յուն նե րում 
այդ գոր ծա ռույ թը մե ծ մա սամբ կա տա րում է թեկ նա ծուն),

       - հաշ վա պահ,
       - ի րա վա բան,
       - կապ տպագ րա կան ար տադ րութ յան հետ,
       - հա մա կարգ չա յին ա պա հո վում: 

14. Ինչ պե՞ս է թեկ նա ծ@  ի @  ղեր ձը հաս ն@ մ ընտ րող նե րին:
              Թեկ նա ծո ւի ու ղեր ձը ընտ րող նե րին է հասց վում տար բեր 
խո ղո վակ նե րով, ո րոնք կա րող են  այս կամ այն չա փով կա ռա վար-
վել շտա բից կամ ան կա ռա վա րե լի լի նել:
 Կա ռա վար վող խո ղո վակ նե րի շար քը կա րե լի է դա սել թեկ նա ծո ւի 
և վս տահ ված ան ձանց ե լույթ նե րը, տպա գիր նյու թե րը, ո րոնք ար-
տադր վում և  տա րած վում են թեկ նա ծո ւի թի մի  կող մի ց:
           Դժվար կա ռա վար վող խո ղո վակ նե րի թվին կա րե լի է վե րագ-
րել ԶԼՄ-նե րի հա ղոր դագ րութ յուն նե րը (բա ցա ռութ յամբ պատ վիր-
ված նյու թե րի), ինչ պես նաև հան րութ յան շրջա նում տա րած վող 
լու րե րը (ա սե կո սե նե րը):

15. Ո րո՞նք են տպա գիր ար տադ րան քի տե սակ նե րը:
  Թեր թիկ նե րը, ո րոնք նա խա տես վում են բա ժա նե լու (նաև 

փոս տարկ ղե րը գցե լու) և  փակց նե լու հա մար (հիմն  ա կա-
նում՝ A4 չափ սի):

 Պ լա կատ նե րը (մե ծ մա սամբ՝ A3 չափ սի):
  Բուկ լետ նե րը, ո րոնք նույն թեր թիկ ներն են, բայց ա վե լի 

ներ կա յա նա լի ու հար մար ձևա չա փով՝ երկ ծալ կամ ե ռա-
ծալ:
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 Օ րա ցույց քար տե րը և տ պա գիր ար տադ րան քի այլ տե սակ-
նե րը (գրքե րի ներ դիր ներ կամ է ջա դիր ներ, բա ցիկ ներ ևն): 

16. Ի՞նչ է բո վան դա կ@ մ տպա գիր ար տադ րան քը:
  Նախ և  ա ռաջ նա խընտ րա կան անհ րա ժեշտ տե ղե կատ-

վութ յուն ընտ րո ղին կողմն  ո րո շե լու հա մար: 
  Թեկ նա ծո ւի կեն սագ րութ յու նը:
  Թեկ նա ծո ւի դի ման կա րը և  կար գա խո սը:
  Նա խընտ րա կան ծրագ րի հիմն  ա կան դրույթ նե րը:
  Հա մայ նքում առ կա հիմն  ա կան խնդիր նե րը:
  Թեկ նա ծո ւի պար տա վո րութ յուն նե րը:
  Մարդ կանց կար ծիք նե րը թեկ նա ծո ւի մա սին:
 Այս կամ այն տո նի առ թիվ շնոր հա վո րա կան ու ղեր ձը:
 Այս կամ այն նշա նա կալի ի րա դար ձութ յան օ պե րա տիվ ար-

ձա գան քը:

17.  Նա խընտ րա կան ար շա վը ԶԼՄ-նե րի մի  ջո ցով:
     Այ սօր զանգ վա ծա յին լրատ վա մի  ջոց նե րը բա ժան վում են եր կու 
մե ծ խմբի՝ է լեկտ րո նա յին և տ պա գիր: Դ րանք ըն կալ ման տար բեր 
բնույթ ու նեն: Ե թե ա ռա ջին նե րը օ պե րա տիվ են, բայց ան ցո ղիկ 
(եթե հա ղորդ ման պա հը բաց թո ղե ցիր, այլևս չես տես նի կամ լսի), 
ա պա տպա գիր լրատ վա մի  ջոց նե րին կա րե լի է վե րա դառ նալ մի  
օր անց կամ 100 տա րի հե տո:  Բա ցի այդ, պարտ վե լով օ պե րա տի-
վութ յան տե սանկ յու նից՝ տպա գիր ԶԼՄ-նե րը շա հում են հրա պա-
րա կա խո սա կան, վե ր լու ծա կան մա կար դա կով  կամ շա րադ րան քի 
ինք նա տի պութ յամբ:
     Հարկ է հաշ վի առ նել յու րա քանչ յուր լրատ վա մի  ջո ցի ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րը և  տա րած ման աս տի ճա նը (ըն թեր ցող նե րի, 
դի տող նե րի, լսող նե րի կամ օգ տա տե րե րի թի վը) տվյալ տա րա-
ծաշր ջա նում:
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    18. Ո րո՞նք են ա մե  նաարդ յ@  նա վետ նա խընտ րա կան գոր ծո-
ղ@ թ յ@ ն նե րը:
    Երբ թեկ նա ծուն և ն րա թի մը ծրագ րում են ընտ րար շա վը, նրանց 
նախ և  ա ռաջ հե տաքրք րում է, թե որ գոր ծո ղութ յուն նե րին նա խա-
պատ վութ յու նը տալ, ին չի՞ մե ջ ֆի նան սա կան մի  ջոց ներ և  ջան քեր 
ներդ նել. թեր թիկ նե րի՞, պլա կատ նե րի՞, ե լույթ նե րի՞ ԶԼՄ-նե րում, թե՞ 
ընտ րող նե րի հետ հան դի պումն  ե րի:
    Նա խընտ րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յան 
գլխա վոր չա փա նի շը ծախ սա տա րութ յունն է՝ ընտ րող նե րի թվի 
հաշ վար կով:
        Տար բեր երկր նե րի տե ղա կան ընտ րութ յուն նե րի փոր ձը ցույց 
է տվել, որ երբ ընտ րող նե րի թի վը տա տան վում է 10-40 հա զա րի 
սահ ման նե րում, հա ջո ղութ յան մոտ 10%-ը կա րող են ա պա հո վել 
թեր թիկ նե րը, 10%-ը՝ թեր թե րը, ռա դիոն և  հե ռուս տա տե սութ յու նը, 
80%-ը՝ թեկ նա ծո ւի անձ նա կան հան դի պումն  ե րը: Անձ նա կան հան-
դի պումն  երն ա մե  նա վառ տպա վո րութ յունն են թող նում մարդ կանց 
վրա, հետ ևա բար դրանք ներ գոր ծութ յան ա մե  նաարդ յու նա վետ 
մի  ջոցն են: 

2.3  Ընտ ր� թ յ� ն նե րի օ րը

1. Ինչ պե՞ս նա խա պատ րաստ վել քվեար կ@ թ յան օր վան:
  Ման րա մասն ու սումն  ա սի րել ընտ րա կան օ րենսդ րութ յու-

նը (ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի և  նա խա-
գա հի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նութ յուն նե րը, դի-
տորդ նե րի և վս տահ ված ան ձանց ի րա վունք նե րը, քվե-
ար կութ յան անց կաց ման կար գը, խախ տումն  ե րի դեպ-
քում բո ղո քարկ ման կար գը ևն):

 Ու սու ցա նել և հ րա հանգ ներ տալ վստահ ված ան ձանց 
(տե՛ս  հա վել ված 3): 

 Ձ ևա վո րել «ա րագ ար ձա գանք ման» խումբ (դրա հա մար 
ցան կա լի է ներգ րա վել փոր ձա ռու ի րա վա բա նի, ո րը լավ 
գի տի ընտ րա կան օ րենսդ րութ յու նը, ինչ պես նաև փոր-
ձա ռու կազ մա կերպ չի, ո րը ընտ րութ յուն նե րի օ րը աշ խա-
տան քի կազ մա կերպ ման փորձ ու նի):

  Քաղ վածք ներ ա նել օ րենսդ րութ յու նից, բազ մաց նել և  բա-
ժա նել դի տորդ նե րին ու վստահ ված ան ձանց:
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 Ն յու թա կան բա զա նա խա պատ րաս տել (կա պի և  տե ղա-
շարժ ման մի  ջոց նե ր, գրե նա կան պի տույք նե ր, սննդի ա պա-
հո վում):

 Մ շա կել շտա բի և  տե ղե րում ակ տի վիստ նե րի աշ խա տան քի 
պլան:

2.  Քա նի՞ վստահ ված անձ կա րող է @  նե նալ թեկ նա ծ@ ն:

   Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տին և ք վեար կութ յան ըն-
թաց քում քվեար կութ յան սեն յա կում կա րող են ներ կա գտնվել 
հա մայն քի ղե կա վա րի և  ա վա գա նու ան դա մի  յու րա քանչ յուր 
թեկ նա ծո ւի մե կ վստահ ված անձ և  ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ-
ցող յու րա քանչ յուր կու սակ ցութ յան մե կ վստահ ված անձ: 
      Եր ևա նի, Գ յում րու,  Վա նա ձո րի ա վա գա նի նե րի ընտ րութ-
յուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցութ յուն նե րի ընտ րա կան ցու ցա-
կում ընդգրկ ված թեկ նա ծու նե րը չեն կա րող ու նե նալ վստահ-
ված անձ:

3. Ինչ պե՞ս կազ մա կեր պել ա րագ ար ձա գան ք@  մը:
       Ընտ րութ յուն նե րը սո վո րա բար անց կաց վում են կի րա կի օ րը, 
բայց չի կա րե լի մտա ծել, թե  վի ճե լի հար ցե րի լու ծու մը կա րե լի է 
հե տաձ գել եր կու շաբ թի:  Վե րահս կիչ և  ի րա վա պահ մար մի ն ներն 
ընտ րութ յուն նե րի օրն աշ խա տում են հա տուկ ռե ժի մով:  Հարկ  է 
քա ջա տեղ յակ լի նել նրանց աշ խա տա կար գին, հաս ցե նե րին և  հե-
ռա խո սա հա մար նե րին:  Բո լոր խախ տումն  ե րը պետք է հստակ ար-
ձա նագ րել և  դի մում կամ բո ղոք հանձ նել վե րա դաս ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով կամ դա տա րան (տե՛ս  հա վել ված 4): 

            Հարկ է ա ռաջ նորդ վել մի  կար ևոր ճշմար տութ յամբ. ընտ-
րա խախ տումն  ե րի յու րա քանչ յուր փաստ մի այն այն դեպ քում կա րող 
է «տու ժա ծի» փաս տարկ դառ նալ, ե թե այդ փաս տը պատ շաճ կեր-
պով ար ձա նագր վել է, և գլ խա վո րը՝ ժա մա նա կին ներ կա յաց վել է հա-
մա պա տաս խան մարմն  ին:  Հա կա ռակ դեպ քում այդ խախ տումն  ե րը 
բնավ խախ տում չեն, այլ ըն դա մե  նը հա ռա չանք նե րի ու տրտունջ նե-
րի ա ռիթ: Ընտ րութ յուն նե րի ար դար անց կա ցու մը պայ մա նա վոր ված է 
ոչ այն քան այն ան ձան ցից, ո րոնք փոր ձում են խախ տել օ րենսդ րութ-
յու նը, որ քան նրան ցից, ով քեր կա րող են ա րագ և  բա նի մաց կեր պով 
կան խել խախ տումն  ե րը կամ գո նե ար ձա նագ րել և  բո ղո քարկ ման ըն-
թացք տալ:
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾՆԵՐ
Հա վել ված 1

Ա վա գա ն@  ի րա վա ս@ թ յ@ ն նե րը

Հա մայն քի ա վա գա նին օ րեն քով սահ ման ված կար գով`
1) ըն դու նում է իր կա նո նա կար գը.

1.1) օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով ընտ րում 
է հա մայն քի ղե կա վա րին 

1.2) օ րեն քով սահ ման ված կար գով ո րո շում է ըն դու նում 
հա մայն քի ղե կա վա րին  անվս տա հութ յուն  հայտ նե լու վե-
րա բեր յալ.

       2) հաս տա տում է հա մայն քի զար գաց ման հնգամ յա ծրա գի րը.

3) հաս տա տում է հա մայն քի բյու ջեն, բյու ջեի` հա մայն քի ղե-
կա վա րի ա ռա ջար կած փո փո խութ յուն նե րը և բ յու ջեի կա տար ման 
տա րե կան հաշ վետ վութ յու նը.

4) վե րահս կում է հա մայն քի բյու ջեի կա տա րու մը և հա մայն քի 
ստա ցած վար կե րի ու այլ ներգ րավ ված ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րի 
օգ տա գոր ծու մը.

5) սահ մա նում է հա մայն քի կա մա վոր խնդիր նե րը.

6) նա խա ձեռ նում և  օ րեն քով սահ ման ված կար գով նշա նա կում 
է տե ղա կան հան րաք վե.

7) վե րահս կո ղութ յուն է ի րա կա նաց նում հա մայն քի ղե կա վա րի 
կող մի ց իր լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման նկատ մամբ.

71) դա տա կան կար գով կա րող է վի ճար կել հա մայն քի ղե կա վա-
րի` օ րեն քին և  ի րա վա կան այլ ակ տե րին հա կա սող ո րո շումն  ե րը.

8) ո րո շում է հա մայն քի ղե կա վա րի վար ձատ րութ յան չա փը.

9) ո րո շում է կա յաց նում ա ռա ջար կութ յուն ներ կա յաց նել մարզ-
պե տին` հա մայն քի ղե կա վա րին պաշ տո նանկ ա նե լու վե րա բեր յալ.

10) ո րո շում է կա յաց նում մի ջ հա մայն քա յին մի ա վո րումն  եր 
ձևա վո րե լու մա սին, 

11) ո րո շում է կա յաց նում մի ջ հա մայն քա յին մի ա վո րու մում իր 
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ներ կա յա ցու ցի չը նշա նա կե լու վե րա բեր յալ.
12) ո րո շում է կա յաց նում պե տա կան մար մի ն նե րից և պաշ-

տո նա տար ան ձան ցից հա մայն քի խնդիր նե րին վե րա բե րող և  
օ րեն քով սահ ման ված գաղտ նի տե ղե կութ յուն ներ չպա րու նա կող 
փաս տաթղ թեր ստա նա լու վե րա բեր յալ: Պա հան ջի կա տա րու մը 
մե  կամս յա ժա  ե տում պար տա դիր է պե տա կան մար մի ն նե րի և 
պաշ տո նա տար ան ձանց հա մար.

13) ո րո շում է կա յաց նում ա վա գա նու ան դա մի  լիա զո րութ յուն-
նե րի վա ղա ժա  ետ դա դա րեց ման վե րա բեր յալ.

14) օ րեն քով սահ ման ված կար գով ո րո շում է կա յաց նում հա-
մայն քա յին բյու ջե տա յին հիմն  արկ նե րի, հա մայն քի մաս նակ ցութ-
յամբ առևտ րա յին և  ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ստեղծ ման, վե րա կազ մա կերպ ման կամ լու ծար ման մա սին.

15) իր ո րոշ մամբ հա մա ձայ նութ յուն է տա լիս հա մայն քի ղե կա-
վա րի ներ կա յաց րած` բյու ջե տա յին հիմն  արկ նե րի և  ոչ առևտ րա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի թեկ նա ծու նե րին.

16) Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յամբ սահ-
ման ված կար գով հաս տա տում է հա մայն քի մաս նակ ցութ յամբ 
առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի խոր հուրդ նե րի և վերս տու-
գիչ մար մի ն նե րի կազ մե  րը: Այդ մար մի ն նե րում ա վա գա նու ա ռա-
ջադ րած ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը կա րող է լի նել մի այն կե սից 
պա կաս.
       17) օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում սահ մա նում է տե ղա կան 
հար կե րի, տուր քե րի և վ ճար նե րի տե սակ ներն ու դրույ քա չա փե րը.

18) սահ մա նում է հա մայն քի կող մի ց մա տուց վող ծա ռա յութ յուն-
նե րի դի մաց գանձ վող վճար նե րի դրույ քա չա փե րը.

19) ի րա կա նաց նում է «Աղ բա հա նութ յան և սա նի տա րա կան 
մաք րման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քով նա-
խա տես ված այլ լիա զո րութ յուն ներ.

 
20) հա մայն քի ղե կա վա րի ա ռա ջար կութ յամբ ո րո շում է կա-

յաց նում հա մայն քի սե փա կա նութ յուն հան դի սա ցող գույքն օգ-
տա գործ ման տրա մադ րե լու կամ օ տա րե լու մա սին, ո րում պետք 
է նշվեն օգ տա գործ ման տրա մադր ման կամ օ տար ման ե ղա նա կը, 
ժա  ետ նե րը, նպա տա կը, օգ տա գործ ման տրա մադր ման դեպ-
քում` օգ տա գործ ման ժա  ե տը և վ ճա րի չա փը, ուղ ղա կի վա ճառ քի 
դեպ քում` վա ճառ քի գի նը, իսկ հրա պա րա կա յին սա կար կութ յուն-
նե րի դեպ քում` մե կ նար կա յին գի նը:

 Հա մայն քա յին սե փա կա նութ յուն հան դի սա ցող հո ղա մասն 
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օ տա րե լու դեպ քում հա մայն քի ա վա գա նու ո րոշ ման մե ջ պետք է 
նշվեն նաև հո ղա մա սի գտնվե լու վայ րը, ծած կա գի րը, մա կե րե-
սը, նպա տա կա յին նշա նա կութ յու նը, հո ղա տես քը, գոր ծառ նա կան 
նշա նա կութ յու նը.

21) ո րո շում է կա յաց նում հա մայն քա յին նշա նա կութ յան փո ղոց-
նե րի, պո ղո տա նե րի, հրա պա րակ նե րի, զբո սայ գի նե րի, հա մայն-
քա յին են թա կա յութ յան կրթա կան, մշա կու թա յին և  այլ հիմն  արկ-
նե րի ու կազ մա կեր պութ յուն նե րի ան վան ման և վե րան վան ման 
վե րա բեր յալ.

22) իր ո րոշ մամբ վա վե րաց նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան և  այլ պե տութ յուն նե րի հա մայնք նե րի հետ հա մա գոր ծակ-
ցե լու մա սին պայ մա նագ րե րը: 

Հա մայնք նե րի գոր ծու նեութ յու նը հա մա կար գե լու, ին չ պես նաև 
ընդ հա նուր շա հե րը ներ կա յաց նե լու և պաշտ պա նե լու նպա տա կով 
ո րո շում է կա յաց նում հա մայնք նե րի հիմն  ադ րած մի ու թյուն նե րին 
ան դա մակ ցե լու և դ րանց ան դա մութ յան վճար նե րը մու ծե լու մա-
սին.

23) ո րո շում է կա յաց նում վար կե րի և  օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով այլ մի  ջոց նե րի ներգ րավ ման վե րա բեր յալ.

24) ո րո շում է կա յաց նում հա մայնք նե րի ա վա գա նի նե րի կող-
մի ց` ի րենց կա նո նա կար գե րին հա մա պա տաս խան Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան և  օ տա րերկր յա քա ղա քա ցի նե րին հա մայն քի 
պատ վա վոր քա ղա քա ցու կո չում շնոր հե լու կամ պատ վա վոր կո չու-
մի ց զրկե լու վե րա բեր յալ.

25) ո րո շում է կա յաց նում հա մայն քի զի նան շա նի վե րա բեր յալ.

26) հա մայն քի ղե կա վա րի ներ կա յաց մամբ ո րո շում է ըն դու նում 
աշ խա տա կազ մի  և բ յու ջե տա յին հիմն  արկ նե րի կա նո նադ րու թյուն-
նե րը, աշ խա տա կից նե րի քա նա կը, հաս տի քա ցու ցա կը և պաշ տո-
նա յին դրույ քա չա փե րը հաս տա տե լու վե րա բեր յալ:

Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան պաշ տոն նե րի մա սով աշ խա տա-
կազ մի  աշ խա տա կից նե րի թվա քա նա կը և (կամ) հաս տի քա ցու ցա-
կը հաս տա տե լու, ինչ պես նաև փո փո խե լու և (կամ) լրաց նե լու հար-
ցում ո րո շում է կա յաց նում հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան պաշ տոն-
նե րի ան վա նա ցան կում հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն ներ և 
(կամ) լրա ցումն  եր կա տա րե լու նպա տա կով Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան կա ռա վա րութ յան լիա զո րած պե տա կան կա ռա վար-
ման մարմն  ին դի մե  լու մա սին: 

Աշ խա տա կազ մի  աշ խա տա կից նե րի թվա քա նա կը և (կամ) 
հաս տի քա ցու ցա կը հաս տատ ված, ինչ պես նաև փո փոխ ված և 
(կամ) լրաց ված է հա մար վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
կա ռա վա րու թյան լիա զո րած պե տա կան կա ռա վար ման մարմն  ի 
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կող մի ց հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան պաշ տոն նե րի ան վա նա ցան-
կում հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն ներ և (կամ) լրա ցումն  եր 
կա տա րե լու մա սին ի րա վա կան ակտն ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից.

27) ո րո շում է ըն դու նում հա մայն քի քա ղա քա շի նա կան ծրագ րա-
յին փաս տաթղ թե րը, դրանց փո փո խութ յուն նե րը, ինչ պես նաև նա-
խագծ ման ա ռա ջադ րանք նե րը հաս տա տե լու մա սին` « Քա ղա քա շի-
նու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով.

28) հաս տա տում է հա մայն քի քա ղա քա շի նա կան կա նո նադ րու-
թյու նը, ինչ պես նաև սույն օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի երկ րորդ մա սի 
3-րդ կե տով սահ ման ված քա ղա քա շի նա կան այն փաս տաթղ թե րը, 
ո րոնց պատ վի րա տուն է հա մայն քը.

29) Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յամբ սահ-
ման ված դեպ քե րում և կար գով ո րո շում է ըն դու նում հա մայն քի հո-
ղե րի օգ տա գործ ման սխե մա նե րը հաս տա տե լու մա սին.

30) հաս տա տում է հա մայն քի սե փա կա նութ յան ա մե  նամ յա 
գույ քագր ման փաս տաթղ թե րը.

31) պե տա կան լիա զոր ված մար մի ն ա ռա ջար կութ յուն է ներ կա-
յաց նում կամ հա մա ձայ նութ յուն է տա լիս հա մայն քի ան վա նա փո-
խութ յան վե րա բեր յալ.

32) օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար գով տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մի ն նե րի սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րը 
խախ տող պե տա կան մար մի ն նե րի նոր մա տիվ ակ տե րի՝ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան Սահ մա նադ րութ յա նը հա մա պա տաս-
խա նութ յան հար ցե րով կա րող է դի մե լ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան սահ մա նադ րա կան դա տա րան.

33) քննար կում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան վե րահս կիչ 
պա լա տի ի րա կա նաց րած վե րահս կո ղութ յան և  այլ ի րա վա սու պե-
տա կան մար մի ն նե րի ի րա կա նաց րած ստու գումն  ե րի արդ յունք նե րը 
և  իր ի րա վա սութ յան շրջա նա կում դրանց վե րա բեր յալ ըն դու նում է 
ո րո շում.

34) քննար կում և  ո րո շում է կա յաց նում հա մայն քում տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար մա նը բնա կիչ նե րի մաս նակ ցութ յան կար գը հաս-
տա տե լու վե րա բեր յալ.

35) քննար կում և  ո րո շում է կա յաց նում հա մայն քի ղե կա վա-
րին կից, հա մայն քի տա րած քում հա սա րա կա կան կար գով գոր ծող 
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խորհր դակ ցա կան մար մի ն նե րի քա նա կի, ան վա նումն  ե րի ու ձևա-
վոր ման կար գը հաս տա տե լու վե րա բեր յալ.

36) սահ մա նում է այն շեն քե րին և շի նութ յուն նե րին ներ կա յաց-
վող սահ մա նա փա կումն  ե րը, պա հանջ նե րը և պայ ման նե րը, որ տեղ 
ի րա կա նաց վում են և (կամ) մա տուց վում են քա ղա քա ցիա կան հո-
գե հանգս տի (հրա ժեշ տի) ծի սա կա տա րութ յան ծա ռա յութ յուն ներ.

37) հաս տա տում է հա մայն քի ղե կա վա րի ներ կա յաց րած, հա-
մայն քի կազ մում ընդգրկ ված բնա կա վայ րի վար չա կան ներ կա յա-
ցուց չի թեկ նա ծութ յու նը ներ կա յաց նե լու և հա մա ձայ նեց նե լու կար-
գը:
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Հավելված 2

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ 
օրենքով համայնքի ղեկավարին վերապահված որոշ 
իրավաս@ թյ@ ններ

 հրավիրում և վարում է ավագանու նիստերը,

 հաստատում է իր աշխատակազմի , բյուջետային 
հիմն արկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների 
կանոնադրությունները, 

 հաստատում է աշխատակազմի  գործավարության կարգը,

 աշխատակազմի  և բյուջետային հիմն արկների 
կանոնադրությունների, կառուցվածքների վերաբերյալ որոշման 
նախագծերը և դրանցում առաջարկվող փոփոխությունները 
ներկայացնում է ավագանու հաստատմանը,

 ավագանու հաստատմանն է ներկայացնում իր 
աշխատակազմի  և բյուջետային հիմն արկների կառուցվածքների, 
թվաքանակի, հաստիքացուցակների և պաշտոնային  
դրույքաչափերի վերաբերյալ որոշման նախագծերը,

 ավագանու հաստատմանն է ներկայացնում համայնքի 
բյուջեի նախագիծը և զարգացման հնգամյա ծրագիրը,

 իրականացնում է ավագանու ընդունած որոշումն երը,

 նշանակում և ազատում է համայնքի ղեկավարի 
տեղակալին, աշխատակազմի  քարտուղարին, կառուցվածքային 
և առանձնացված ստորաբաժանումն երի ղեկավարներին, 
վարչական ներկայացուցիչներին.

 համայնքի ավագանու որոշմամբ նշանակում և ազատում 
է համայնքի բյուջետային հիմն արկների ղեկավարներին: 
Ավագանու կողմի ց երկու անգամ համաձայնություն չտալու 
դեպքում համայնքի ղեկավարը նշանակում է կատարում առանց 
համաձայնեցնելու ավագանու հետ.

 համայնքի ավագանու որոշմամբ և սահմանած 
պայմաններով օտարում կամ օգտագործման է տրամադրում 
համայնքի սեփականություն համարվող գույքը.

 առաջարկություն է ներկայացնում համայնքի ավագանուն` 
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համայնքի սեփականություն համարվող գույքն օտարելու մասին,

 համայնքի ավագանու հաստատմանն է ներկայացնում 
առաջարկություն Հայաստանի Հանրապետության և 
օտարերկրյա քաղաքացիներին համայնքի պատվավոր 
քաղաքացու կոչում շնորհելու վերաբերյալ,

 համայնքի ավագանու հաստատմանն է ներկայացնում 
համայնքի անվանման և վերանվանման ենթակա փողոցները, 
պողոտաները, հրապարակները, զբոսայգիները, համայնքային 
ենթակայության կրթական, մշակութային և այլ հիմն արկներն ու 
կազմակերպությունները,

 սահմանում է շենքերի և շինությունների համարակալումը.

 տալիս է համայնքի անվանումը ֆիրմային անվանման 
մե ջ օգտագործելու թույլտվություն,սահմանված կարգով 
տալիս է քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) 
ծիսակատարության ծառայություններ իրականացնելու 
և (կամ) մատուցելու թույլտվություն,  օրենքով կամ 
կառավարության սահմանած կարգով ինքնուրույն և սեփական 
պատասխանատվությամբ կազմակերպում և ղեկավարում է 
պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացումը 
և այլն: 
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Հավելված  3
Վստահված անձի իրավ@ նքները և 
պարտական@ թյ@ նները 

1. Վստահված անձն իրավունք ունի՝
 խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցելու 

հանձնաժողովի նիստերին, քվեարկության ընթացքում 
ներկա գտնվելու քվեարկության սենյակում.

 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախա-
գահի, քարտուղարի կամ հանձնաժողովի անդամն երից 
որևէ մե կի ներկայությամբ  ծանոթանալու տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովի տնօրինության տակ 
գտնվող ընտրական փաստաթղթերին (բացառությամբ 
քվեարկության ընթացքում քվեարկությանը մասնակ-
ցած ընտրողների ցուցակների), դատարանի համա-
պատասխան վճիռներին, ընտրողին տրամադրած 
լիազոր մարմն ի համապատասխան տեղեկանքին, 
իսկ քվեարկության արդյունքների ամփոփման նիստի 
ժամանակ՝ քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների 
ցուցակներին, ինչպես նաև քվեարկված քվեաթեր-
թիկներին և դրանցում կատարված նշումն երին. 

 բողոքարկելու ընտրական հանձնաժողովն երի որոշում-
ները, գործողությունները, անգործությունը.

 ներկա գտնվելու հանձնաժողովի՝ ընտրողների 
նույնականացումն  իրականացնող, քվեաթերթիկ և 
քվեարկության ծրար հատկացնող անդամն երի և 
մասնագետի, քվեատուփը հսկող անդամի  կողքին և 
հետևելու նրանց աշխատանքներին.

 ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքների վերա-
բերյալ հանձնաժողովի նախագահին ներկայացնելու 
դիտարկումն եր և առաջարկություններ.

 վստահված անձինք պարտավոր են գրանցվել 
ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում՝ 
ընտրական հանձնաժողովի նիստերին, ինչպես նաև 
քվեարկության ընթացքում քվեարկության սենյակում 
ներկա գտնվելու համար:
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Հավելված  4
Ընտրական հանձնաժողովն երի որոշ@ մն երը, 
գործող@ թյ@ նները և անգործ@ թյ@ նը բողոքարկելը

     Ընտրական հանձնաժողովի որոշումն երը, գործողությունները 
(անգործությունը) կարող են բողոքարկվել վարչական կամ 
դատական կարգով: Եթե ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, 
գործողությունը (անգործությունը) բողոքարկվել է և´ վարչական, 
և´ դատական կարգով, ապա վարչական վարույթը կարճվում է:
     Դատական կարգով ընտրական հանձնաժողովի որոշումն երը, 
գործողությունները (անգործությունը) բողոքարկելու կարգը 
սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատավարության օրենսգրքով և «Սահմանադրական դատարանի 
մասին» ՀՀ օրենքով:
 Ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, գործողությունը 
(անգործությունը) կարող է բողոքարկել`

 յուրաքանչյուր ոք, ով գտնում է, որ խախտվել կամ կարող 
է խախտվել իր՝ օրենքով սահմանված սուբյեկտիվ 
ընտրական իրավունքը.

 վստահված անձը, դիտորդը կամ այցելուն, զանգվածային 
լրատվության մի ջոցի ներկայացուցիչը, եթե համարում են, 
որ խախտվել է իրենց` օրենքով սահմանված իրավունքը.

 ընտրություններին մասնակցող կուսակցության լիազոր 
ներկայացուցիչը, եթե գտնում է, որ խախտվել է իր կամ 
իր վստահորդ կուսակցության կամ կուսակցության 
ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի` օրենքով 
սահմանված իրավունքը։

          Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի ընդունած որոշումն երի, 
գործողությունների կամ անգործության մասին բողոքները 
ներկայացվում են համապատասխան տարածքային ընտրական 
հանձնաժողով` 2 օրվա ընթացքում այն օրվանից, երբ դիմողն իմացել 
է կամ ողջամտորեն պարտավոր էր իմանալ խախտման մասին: 
Այդ բողոքները համապատասխան տարածքային ընտրական 
հանձնաժողով կարող են ներկայացվել աշխատանքային օրերին` 
ժամը 9.00-ից մի նչև 18.00-ը, իսկ քվեարկության նախորդ օրը` 
ժամը 9.00-ից մի նչև 19.00-ը: Քվեարկության օրվա ընթացքում կամ 
քվեարկության հաջորդ օրը տեղամասային ընտրական հանձնա-
ժողովի ընդունած որոշումն երի, գործողությունների կամ անգործութ-
յան մասին բողոքները ներկայացվում են համապատասխան 
տարածքային ընտրական հանձնաժողով` քվեարկության օրը ժամը 
8.00-ից մի նչև ժամը 22.00-ը, կամ քվեարկության հաջորդ օրը՝ ժամը 
12.00-ից մի նչև ժամը 18.00-ը, կամ քվեարկությունից հետո երկրորդ 
օրը` ժամը 9.00-ից մի նչև ժամը 11.00-ը:
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Հավելված  5
ՀՀ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գին 

առնչ վող ա վե լի հա ճախ օգ տա գործ վող օ րենք նե րին ծա-
նո թա նա լ@  հա մար պա հանջ վող տե ղե կ@  թյ@ ն նե րը

հ/հ Օ րենսգր քի կամ օ րեն քի              
ան վա ն@  մը

Ըն դ@ ն ման 
տա րին

 Փաս տաթղ թի 
հա մա րը

1  Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան Սահ մա նադ րութ-
յուն

05.07.1995
փոփ. 2005, 
2015

Ըն դուն ված 
հան րաք վեով

2 « Տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մա սին»  ՀՀ օ րենք 

1996
2002 ՀՕ- 337

3 Ընտ րա կան օ րենս գիրք 1999,   2011,  
2016

 ՀՕ-164,  
 ՀՕ-54

4 «ՀՀ վար չա տա րած քա յին 
բա ժան ման մա սին» ՀՀ 
օ րենք

1995 ՀՕ-18

5 «ՀՀ բյու ջե տա յին հա մա կար-
գի մա սին» ՀՀ օ րենք 1997 ՀՕ-137

6 « Ֆի նան սա կան հա մա հար-
թեց ման մա սին» ՀՀ օ րենք 1998 ՀՕ-262

7  Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 
օ րենս գիրք

1985 355-11

8 « Տե ղա կան տուր քե րի և 
վ ճար նե րի մա սին»  ՀՀ 
օ րենք

1998 ՀՕ-185

9  Հո ղա յին օ րենս գիրք 2001 ՀՕ-185

10 « Հա մայն քա յին ծա ռա յութ-
յան մա սին» ՀՀ օ րենք 2005 ՀՕ-43

11 «Առևտ րի և ծա ռա յութ յուն նե-
րի մա սին» ՀՀ օ րենք 2004 ՀՕ-134
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12 «Եր ևան քա ղա քում տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման 
մա սին» ՀՀ օ րենք

2009 ՀՕ-5

13 « Հան րա յին ծա ռա յութ յան 
մա սին» ՀՀ օ րենք 2011 ՀՕ-172

14 « Հան րաք վեի մա սին» ՀՀ 
օ րենք 2011 ՀՕ-225

15 «Աղ բա հա նութ յան և սա նի-
տա րա կան մաքր ման մա-
սին»  ՀՀ օ րենք

2011 ՀՕ-237

16 «Ավ տոտ րանս պոր տա յին 
մի  ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի 
տե ղա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օ րենք

2011 ՀՕ-221

17 «Նվազագույն ամսական 
աշխատավարձի մասին» ՀՀ 
օրենք

2003 ՀՕ-66

18 «Սահմանամե րձ 
գյուղական հա մայնք ներում 
իրականացվող գոր ծու-
նեությունը հարկերից 
ազատելու մասին» ՀՀ օրենք

2014 ՀՕ-156

19 «Սահմանամե րձ 
համայնքների սոցիալական 
աջակցության մասին» ՀՀ 
օրենք

2014 ՀՕ-203

20 «Տեղական հանրաքվեի 
մասին» ՀՀ օրենք 2002 ՀՕ-304

21 «Հուղարկավորությունների 
կազմակերպման և  
գերեզ մա նատների ու                           
դիա կիզարանների շահա-
գործման մա սին» ՀՀ օրենք

2006 ՀՕ-44
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