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§È²ì²¶àôÚÜ Ð²Ø²ÚÜø 2014¦ 

ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ 
 

27-ը օգոստոսի, 2014թ, 

Երևան, Հայաստան 

 

ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ 

 

§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ միությունը¦ և ÐÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ   

Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ »Ý հերթական §È³í³·áõÛÝ Ñ³Ù³ÛÝù 2014¦ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ£ 

 

2014 թվականի համար նախատեսված են հետևյալ անվանակարգերը. 

 

Անվանակարգեր 2014 թվականի համար 

«Լավագույն համայնք 2014» անվանակարգ 

 

«Լավագույն քաղաքային համայնք 2014»  

«Լավագույն գյուղական համայնք 2014» 

 

«Մաքուր համայնք 2014» անվանակարգ 

 

«Մաքուր համայնք 2014» (1-ին և 2-րդ մրցանակ) 

 

«Կանաչապատ համայնք 2014» անվանակարգ 

 

«Լավագույն կանաչապատ համայնք 2014» (1-ին և 2-րդ մրցանակ) 

 

«Մշակութային լավագույն համայնք 2014» անվանակարգ 

 

«Մշակութային լավագույն քաղաքային համայնք 2014» 

«Մշակութային լավագույն գյուղական համայնք 2014» 

 

«Համայնքային լավագույն կայք 2014» անվանակարգ 

 

«Համայնքային լավագույն կայք 2014» (քաղաքային) 

«Համայնքային լավագույն կայք 2014» (գյուղական) 

 

«Համայնքային կյանքի լավագույն լուսաբանում» անվանակարգ ԶԼՄ-ների համար 

 

«Համայնքային կյանքի լավագույն լուսաբանում 2014» (1-ին և 2-րդ մրցանակ) 
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«Լավագույն քաղաքացիական նախաձեռնություն» անվանակարգ համայնքային և մարզային ոչ-

պետական կազմակերպությունների համար 

 

«Լավագույն քաղաքացիական նախաձեռնություն 2014» (1-ին և 2-րդ մրցանակ) 

 

 

 

§Հայաստանի համայնքների միության¦ և ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարութան կողմից 

համատեղ անցկացվող «Տարվա լավագույն համայնք» մրցանակաբաշխությունն ամենամյա է, 

ավանդական բնույթ ունի և կազմակերպվում է սկսած 2006 թվականից։ 

 

Øñó³Ý³Ï³µßËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÁÝïñí»Ý 2014Ã. É³í³·áõÛÝ ·ÛáõÕ³Ï³Ý և ù³Õ³ù³ÛÇÝ 

մեկ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝù, ինչպես նաև հաղթողներ հայտարարված վերը նշված անվանակարգերով։ 
 

Øñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³¹ñ»É 

Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ (ÇÝùÝ³é³ç³¹ñáõÙ), մարզպետարանները, այլ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ, 

å³ßïáÝ³տ³ñ ³ÝÓÇÝù, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »õ ³ÛÉÝ£ 

 

Ð³í³ÏÝáñ¹ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ §Ð³Û³ëï³ÝÇ 

Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ միությանը¦ կամ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 

աշխատակազմին ներկայացնել համապատասխան հայտը։  

Հայտի ձևերը համայնքներին կուղարկվեն էլեկտրոնային փոստով մինչև սեպտեմբերի 6-ը։ 

 

Ժամանակացույց 
Մինչև հոկտեմբերի 6-ը 

ժամը 18.00-ն՝ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ 

Հոկտեմբերի 6-10-ը՝ Գնահատող հանձնաժողովի ձևավորում 

Հոկտեմբերի 10-18-ը՝ Գնահատող հանձախմբի կողմից կարճ ցուցակի ձևավորում 

հանձնաժողովի անդամների կողմից անհատական գնահատման 

թերթիկների հիման վրա (յուրաքանչյուր անվանակարգում 

առավելագույնը 3-5 թեկնածու) 

Հոկտեմբերի 19-ից առ 

նոյեմբերի 6-ը՝ 

Կարճ ցուցակի թեկնածուների կողմից գնահատող հանձնաժողովին 

լրացուցիչ պարզաբանումների ներկայացում, տվյալների ճշգրտության 

ստուգում, այցեր թեկնածու համայնքներ, թեկնածուների կողմից 3-

րոպեանոց վիդեոպրեզենտացիայի պատրաստում։ 

Նոյեմբերի 6-8-ը՝ Ըստ անվանակարգերի հաղթողների ընտրություն 

Նոյեմբեր 10 ՝ Պարգևատրման արարողություն 

 

Առաջադրումներն ու ÏÇó ïñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý էլեկտրոնային փոստով 

(best@caa.am) կամ ÷³Ï Íñ³ñÝ»ñáí (կցելով հայտը էլեկտրոնային կրիչով)£ 
 

Ð³Ûï»ñÁ Ï·Ý³Ñ³ïí»Ý »õ Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñÝ»ñÁ Ïáñáßí»Ý §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ միության¦ 

í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó (áñáÝù ³é³ç³¹ñí³Í ã»Ý áñå»ë Ã»ÏÝ³Íáõ), ÐÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ 

Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãներÇó և խորհրդակցական ձայնի իրավունքով 

հրավիրված փորձագետներից Ï³½Ùí³Í մրցանակաբաշխության Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó£ 

mailto:best@caa.am
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Գնահատող հանձնաժողով (15 անդամ) 

 Գնահատող հանձնաժողովը կազմաված է Միության խորհրդի 12 անդամից  

(Յուրաքանչյուր մարզից 1 ներկայացուցիչ, գործադիր տնօրեն, նախագահ) 

 Տարածքային կառավարման նախարարության 3 ներկայացուցիչներից 

 Խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող են ներգրավվել նաև փորձագետներ 
 

 

Ð³í³ÏÝáñ¹Ý»ñÇ ³é³ç³ñ¹Ù³Ý í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÁ 2014Ã. հոկտեմբերի 6-Ý ¿ (ներառյալ)£ 
àôÞ²¸ðàôÂÚàôÜ£ ì»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÇó áõß ëï³óí³Í ¹ÇùáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ÁÝ¹áõÝíáõÙ£ 

 

Øñó³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³ 2014թ. ÝáÛ»Ùµ»ñ 10-ին£ 

 

0025, ºñ»õ³Ý, Ð³Û³ëï³Ý 

â³ñ»ÝóÇ 1, 2-ñ¹ Ñ³ñÏ 

Ð»é.ª +374 10 57 45 01, ü³ùëª +374 10 57 52 19 

e-mail: info@caa.am ,  
www.caa.am   

mailto:info@caa.am
http://www.caa.am/

