
 

 

 

 

Տեղական ինքնակառավարման ընտրությունները Տաթևում, Թումանյանում և 

Դիլիջանում 

 Փետրվարի 14, 2016 

Հանրային Մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի 

կոնսորցիումի կողմից իրականացված դիտարկման առաքելության հաշվետվություն 

Ընդհանուր նկարագիր 

Տեղական ինքնակառավարման (ՏԻ) ընտրությունները, որոնք անցկացվեցին Տաթևի, 

Թումանյանի և Դիլիջանի համայքներում 2016 թ. փետրվարի 14–ին, խոշորացված համայնքերում 

առաջին տեղական ընտրություններն  էին։ 

Ընտրությունները հնարավորություն ընձեռեցին դիտարկելու ընտրությունների՝ որպես 

բնակչության մասնակցության հիմնական գործիք, կիրառումը երեք համայնքներում, ինչը 

ՀաՄաՏեղ ծրագրի հիմնական առաքելություններից մեկն է։ Դիտարկման միջոցով հնարավոր 

եղավ նաև վերլուծել բնակչության վերաբերմունքը տեղական ընտրությունների և տեղական 

իշխանությունների հանդեպ՝ համայքների խոշորացումից հետո։  

Այս տեսանկյունից խիստ կարևոր էր ապահովել ազատ և արդար ընտրություններ։ Այս 

նպատակին նպաստելու համար ՀաՄաՏեղ ծրագրի կոնսորցիումը կարզմակերպեց երեք 

ըտրությունների դիտարկման առաքելություն նշված երեք համայնքներում՝ դիտարկելու և 

գնահատելու  ընտրական գործընթացները, մասնակցության մակարդակը, ինչպես նաև 

բարձրաձայնելու խախտուների և այլ խնդիրների մասին վերջիններիս հայտնաբերման 

պարագայում։ 

Ընդհանուր առմամբ ընտրությունները կարելի է գնահատել որպես ազատ և անկախ։ 

Ընտրատեղամասերում, սակայն, առկա էին որոշ խնդիրներ, ինչպես օրինակ քվեաթերթիկների 

օրինակները տեսանելի վայրերում փակցնելը, քվեատուփերն ընտրական օրենսգրքի 



պահանջներին համապատասխան զմրսելը, իսկ որոշ ընտրատեղամասերում քվեախցիկների 

տեղադրումը չէր համապատասխանում ընտրական օրենսգրքի պահանջներին։ 

Առաքելության կազմակերպումը 

Ընտրությունների դիտարկման առաքելության գործընթացին ներգրավված էին ընդհանոր 92 

մարդ (44 Դիլիջանում, 24 Տաթևում, 21 Թումանյանում և 3 Երևանում)։ ՀաՄաՏեղ ծրագրի 

կոնսորցիումը հավաքագրել և վերապատրաստել է դիտարկման մասնակիցներ ինչպես 

ՀաՄաՏեղ ծրագրի կոնսորցիումի անդամ կազմակերպություններից, այնպես էլ ԵՀՀ–ի 

ԻնֆոՏների ցանցից։   

Ընտրությունների դիտարկման առաքելության կառուցվածքը հետևյալն էր. 

 երկու դիտարկող յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում, 

 երկուական շրջիկ խումբ յուրաքանչյուր համայնքում, 

 մեկ տեղեկատվական կենտրոն յուրաքանչյուր համայնքում, 

 մեկ ընդհանուր տեղեկատվական կենտրոն Երևանում ՝ՀՖՄ–ի գրասենյակում։ 

Վերոնշյալ կառուցվածքը հնարավորություն ընձեռեց ՀաՄաՏեղ ծրագրի ներկայացուցիչներ 

ունենալ բոլոր ընտրատեղամասերում՝ ընտրական գործընթացի ողջ ընթացքում, ներառյալ 

ձայների հաշվարկի գործընթացում, ինչպես նաև արտասովոր իրավիճակներում արագ 

արձագանքելու կարճ ժամանակահատվածում, մասնակցության տվյալների հավաքագրում։  

ՀաՄաՏեղ ծրագիրը իր դիտորդական առաքելության գործողությունները  համակարգում էր նաև 

Մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված մասնակցության համար (ՄՔՏՄ) ծրագրի հետ, որն 

ընտրական գործընթացները լուսաբանելու նպատակով լրագրողական խմբերի այցեր էր 

կազմակերպել բոլոր երեք համայքներ։  

 

 

 

 



Ընդհանուր ակնարկ  

Դիտարկումների ընթացքում նկատվեցին և բացասական և դրական միտումներ։ Որպես դրական 

նկատառում կարելի է նշել այն հանգամանքը, որ ընտրության օրը և ձայների հաշվարկման 

ընթացքում էական ընտրախախտումներ չեն դիտարկվել։ Մեկ այլ դրական միտում էր այն 

հանգամանքը, որ փոքր բնակավայրերի բնակիչների շրջանում մեծացել էր համայնքի ավագանու 

անդամների կարևորության ընկալումը։ Փոքր բնակավայրերի բնակիչները եկել են այն 

համոզման, որ համայնքի ավագանու անդամները միակն են ով կարող է ապահովել իրենց 

բնակավայրերի  ներկայացուցչությունը տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։ Այս 

տեսանկյունից փոքր համայնքներում նկատելի էր կոնկրետ թեկնածուի շուրջ համախմբվելու 

միտում, որը պայմանավորված էր իրենց ներկայությունը տեղական ավագանու խորհրդում 

ապահովելու  հանգամանքով։ Վերջապես, որպես ՀաՄաՏեղ ծրագրի դիտարկման 

առաքելության դրական ազդեցություններից մեկը կարելի է առանձնացնել այն 

անսպասելիությամբ պայմանավորված ազդեցությունը, որը թողնվեց տեղական ընտրական 

հանձնաժողովների վրա, քանի որ քիչ են դեպքերը, երբ ոչ համայնքային 

կազմակերպությունները տեղական ինքակառավարման ընտրությունների դիտարկումներ են 

իրականացնում (Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը որոշ համայնքների 

ընտրություննրերի դիտարկում է սկսել 2013 թ.),  ինչը ստիպեց ավելի ուշադիր լինել ԸՕ 

կարգավորումներին հետևելու տեսանկյունից, ինչպես օրինակ չթույլատրել 15–ից ավել ընտրող 

մեկ տեղամասում միաժամանակ, կամ տեղեկացնել ոստիկաններին ընտրատեղամասերի շուրջ 

մեծ թվով մարդկանց կուտակումները մասին, ինչը նկատվում էր Դիլիջան համայնքի մի շարք 

ընտրատեղամասերում։ 

Որպես բացասական միտում անհրաժեշտ է նշել քաղաքական մրցակցության պակասի 

հանգամանքը։ Համայնքի ավագանու անդամների թեկնածուների շրջանում բացի իշխող 

կուսակցության ներկայացուցիչներից, շատ էին անկուսակցական թեկնածուները և քիչ թվով 

ներկայացուցիչներ ՀՅԴ-ից, ՕԵԿ-ից և ԲՀԿ-ից։ Ստորև ներկայացված աղյուսակը ցույց է տալիս 

թեկնածուների բաժանումն ըստ կուսակցական պատկանելիության։   

 



 
 
Ապագայում այս հանգամանքը կարող է մարտահրավեր հանդիսանալ քաղաքական 

բազմակարծության համար, երբ համաձայն փոփոխված Սահմանադրության տեղական 

խորհուրդը կձևավորվի համամասնական ընտրությունների հիման վրա։ Մեկ այլ բացասական 

փաստ պետք է արձանագրել նաև կին թեկնածուների բացակայությունը համայնքի ղեկավարի 

թեկնածուների շրջանում և սակավությունը համայնքի ավագանու թեկնածուների շարքերում, 

որտեղ միայն մեկ կին թեկնածու է ընտրվել՝ Թումանյան համայնքում։ 

 

Ընտրությունները Տաթև համայնքում 

Տաթևի համայնքի ղեկավարի համար առաջադրված թեկնածուները 3–ն էին, իսկ համայնքի 

ավագանու անդամի առաջադրված թեկնածուները՝ 12–ը։ Համայնքի 8 ընտրատեղամասերում 

ընտրությունները դիտարկելու համար ՀաՄաՏեղ ծրագիրը հավաքագրել է 24 մասնակիցներից 

կազմված խումբ՝ ներառյալ ՀՖՄ–ի աշխատակազմը և Գորիսի ԻնֆոՏունը։ Նախքան 

ընտրությունները, Գորիսի Ինֆոտունը իր մասնակիցների համար ճեպազրույց է կազմակերպել, 

ինչպես նաև բանավեճ համայնքի ղեկավարի թեկնածուների համար։ Սյունիքի տեղական 

ինքնակառավարման ոլորտում այս բանավեճը առաջինն էր իր տեսակի մեջ և ապագայում լավ 

նախադեպ կարող է հանդիսանալ մյուս համայնքների համար։ 
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ՀաՄաՏեղ ծրագրի դիտորդական առաքելության մասնակիցները գործում էին որպես ծրագրում 

ներառված ԶԼՄ-ների՝ Ասպարեզ օրաթերթի, Ասպարեզ կայքի և Համայնք–ՀաՄաՏեղ 

պաշտոնաթերթի ներկայացուցիչներ։  

Ընտրություններն ընդհանուր առմամբ ազատ և արդար էին, սակայն առկա են որոշակի 

խնդիրներ որոնք հետագայում շտկման կարիք ունեն։ Ամենատարածված խնդիրներից մեկը 

տեսողական խնդիրներով պայմանավորված, մեծ թվով մասնակիցների մոտ առաջացող 

կողմնակի օգնության անհրաժեշտությունն էր։ Այս խնդիրը արձանագրվել է ոչ միայն 

մեծահասակների, այլև միջին տարիքի քվեարկողների մոտ էր, որոնք չէին բերել իրենց 

օպտիկական ակնոցները։  

ՀաՄաՏեղ ծրագրի ներկայացուցիչները ներկա էին ինչպես ընտրությունների, այնպես էլ 

ձայների հաշվարկի ողջ գործընթացին։  

Ստորև ներկայացված աղյուսակում պատկերված է յուրաքանչյուր ընտրատեղամասի 

մասնակցությունը. 

Բնակավայր Ընտրատեղամաս 

Ընտրական 

իրավունք 

ունեցողների 

քանակը 

Ընտրության 

մասնակիցների 

քանակը  

Ընտրողների 

ընդհանուր տոկոսը 

(%) (քվեարկության 

մասնակցություն) 

Շինուհայր 37/1 1771 1130 63.81 

Տաթև 37/2 653 401 61.41 

Խոտ 37/3 652 414 63.50 

Հարժիս 37/4 569 313 55.01 

Հալիձոր 37/5 444 300 67.57 

Սվարանց 37/6 221 114 51.58 

Տանձատափ 37/7 69 50 72.46 

Քաշունի 37/8 16 7 43.75 

Ընդհանուր   4395 2729 62.09 



Տաթև գյուղի նախկին գյուղապետ Մուրադ Սիմոնյանը հավաքեց 1236 ընտրաձայն և ընտրվեց 

համայնքի ղեկավար, ինչը մյուս երկու համայնքների համեմատ առանձնահատուկ դեպք է, քանի 

որ փոքր բնակավայրի ներկայացուցիչը կարողացավ հաղթել ընտրություններում։  

Ստորև ներկայացված աղյուսակը պատկերում է Տաթև համայնքի ղեկավարի ընտրության 

արդյունքները. 

 

Մեկ այլ կարևոր հանգամանք է նաև այն, որ համայնքի խորհրդի անդամների ամենամեծ 

ներկայացվածությունը Շինուհայր բնակավայրինն էր (համայնքի խորհրդի 11 

ներկայացուցիչներից 5–ը նշված բնակավարից են)։ 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Murad Simonyan

Igor Abrahamyan

Varsham Bagratyan

Տաթև համայնք. համայնքի ղեկավարի 

ընտրության արդյունքներ 

Վար շ ամ  

Բագ ր ատյ ան  

 

 

Իգ ո ր  

Աբ րահամ յ ա
ն  

 

 

Մո ւ ր ադ  

Սի մ ո ն յ ան  



 

 

 

.  

 

0

1

2

3

4

5

6

Shinuhayr Khot Tatev Harzhis Svarants Halidzor Tandzatap Kashuni

Տաթև համայնք. համայնքի անդամները 

ըստ բնակավայրերի 
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Տաթև համայնք: ավագանու անդամների ընտրության 

արդյունքներ 

37/8 37/7 37/6 37/5 37/4 37/3 37/2 37/1

Շի ն ո ւ հ այ ր       Խոտ            Տ աթև         Հ ար ժ ի ս        Սվարան ց      Հ ալ ի ձ ո ր    

Տ ան ձ ատափ    Քաշ ո ւ ն ի  

Գո ւ ժ  Մի ն աս յ ան  

Գե ս ի կ  Մաթև ո ս յ ան  

Սար գ ի ս  Հ այ ր ապե տյ ան  

Սե դ ր ակ  Հ ակ ո բ յ ան  

Գր ի գ ո ր  Կարապե տյ ան  

Ան դ ր ան ի կ  Խաչ ատր յ ան  

Մարտի ն  Գե ր աս ի մ յ ան  

Սևակ  Գար ն ի կ յ ան  

Արամ  Գալ ստյ ան  

Գև ո ր գ  Բախշ յ ան  

Գե վ ո ր գ  Ավ ե տյ ան  

Հ այ կ  Ան դ րան ի կ յ ան  



Ընտրությունները Թումանյան համայնքում 

Թումանյան համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար առաջադրվել էր մեկ թեկնածու, իսկ 

համայնքի ավագանու համար՝ 14 թեկնածու։ ՀաՄաՏեղ ծրագրի դիտարկման առաքելությունը, 

որը ղեկավարում էր Երևանի մամուլի ակումբը, բաղկացած էր Գյումրու և Վանաձորի 

ԻնֆոՏների և Երևանի մամուլի ակումբի 21 մասնակիցներից։ Դիտարկման առաքելությունը 

իրականացվում էր բոլոր 7 ընտրատեղամասերում։ 

Նախքան ընտրությունները, Վանաձորի Ինֆոտունը հյուրընկալեց դիտորդական առաքելության 

բոլոր մասնակիցներին, որտեղ և քննարկվեցին կազմակերպչական բոլոր խնդիրները։ Քանի որ 

բոլոր մասնակիցները ընտրությունների դիտորդության փորձ ունեին, լրացուցիչ 

վերապատրաստման կարիք չեղավ։  

Ընտրության անցկացման օրը ՀաՄաՏեղ ծրագրի մասնակիցները ներկա էին ողջ ընտրական 

գործընթացին, ներառյալ քվեների հաշվարկին։   

Չնայած այն հանգամանքին, որ ընտրությունների անցկացումը համապատասխանում էին 

ընտրական օրենսգրքի պահանջներին, սակայն որոշակի խնդիրներ առկա էին, ինչպես օրինակ 

ընտրողների ուղորդումը, մարդկանց կուտակումները ընտրատեղամասերի մոտ։ Թումանյան 

համայնքի հիմնական խնդիրը մրցակցության պակասն էր։ Համայնքի ղեկավարի միակ 

թեկնածուն Թումանյան քաղաքի գործող քաղաքապետ Լևոն Զավարյանն էր, ով ընտրվեց 1678 

ընտրաձայնով (81.2%)։ Կարևոր է նշել նաև այն հանգամանքը, որ չնայած ընտրության 

մասնակցության մակարդակը բավական բարձ էր (56.3%), սակայն ամենապասիվը Թումանյանն 

էր (45.6%), որը համայնքի ամենամեծ բնակավայրն է։ 

Ստորը ներկայացված աղյուսակը պատկերում է յուրաքանչյուր ընտրատեղամասի 

մասնակցությունը  

Բնակավայր Ընտրատեղամաս 

Ընտրական 

իրավունք 

ունեցողների 

քանակը 

Ընտրության 

մասնակիցների 

քանակը 

Ընտրողների 

ընդհանուր տոկոսը 

(%) (քվեարկության 

մասնակցություն) 

Թումանյան  31/1 1524 695 45.60 



Քարինջ 31/2 482 325 67.43 

Մարց 31/3 384 254 66.15 

Ահնիձոր 31/4 184 128 69.57 

Լոռուտ 31/5 707 402 56.86 

Շամուտ 31/6 237 149 62.87 

Աթան 31/7 207 141 68.12 

Ընդհանուր   3725 2094 56.21 

Հատկանշական է, որ բոլոր բնակավայրերը, բացի Աթանից ունեցան իրենց ներկայացուցիչները 

համայնքի ավագանիում։  

 

 

Դիլիջան համայնքի ընտրություններ 

Դիլիջան համայնքի ղեկավարի թեկնածուները երկուսն էին, իսկ ավագանու անդամի 

թեկնածուները՝ 32։ Դիլիջան համայնքի ընտրատեղամասերի ընհդանուր քանակը 19 էր. 11–ը 

Դիլիջանում, 1 Թեղուտում, 2 Հաղարծինում, 2 Գոշում, 1 Աղավնավանքում, 1 Խաչարձանում և 1 

Հովքում։ Դիտորդության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 44 էր, որոնցից 38–ը հավասարապես 
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Թումանյան համայնք: ավագանու 

անդամների ընտրության արդյունքներ 
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Իվ ան  Քառ յ ան  

Գայ ան ե  Վի րաբ յ ան  

Սաս ո ւ ն  Վան յ ան  

Ար ե ն  Ստե փան յ ան  

Հ ր ան տ Սար գ ս յ ան  

Սե յ ր ան  

Շահ վ ե ր դ յ ան  

Տ ի գ ր ան  Մխի թար յ ան  

Գագ ի կ  

Մե լ ի ք ս ե թ յ ան  

Հ ե ն ր ի կ  

Կի ր ակ ո ս յ ան  

Մե ր ո ւ ժ ան  Խե չ ո յ ան  

Գո հար ի կ  Խաչ ի կ յ ան  

Գո ռ  Գալ ս տյ ան  

Սե յ ր ան  Այ դ ի ն յ ան  

 

 



տեղաբաշվել էին 19 ընտրատեղամասերում։ Յուրաքանչուր ընտրատեղամասում ներկա էր 

երկու դիտորդ։ Լրացուցիչ երկու խումբ, որը բաղկացած էր երեք մասնակիցներից, հետևում էին 

ընտրական գործընթացին որպես շրջիկ խումբ։ Դիտորդության մասնակիցները Ինֆոտների 

անդամներ էին. 30 մասնակից Իջևանի, 4 մասնակից Արմավիրի և երկուսը՝ Արարատի 

Ինֆոտներից։ Դիտորդական առաքելության 8 մասնակիցները ԵՀՀ աշխատակիցներն էին։ Բոլոր 

դիտորդները ներկայացնում էին Ասպարեզ օրաթերթը և Ասպարեզ կայքը։ Նախքան ընտրության 

օրը, դիտորդական առաքելության բոլոր մասնակիցները ներկա էին ԵՀՀ–ի կողմից 

կազմակերպված վերապատրաստմանը Իջևանի ԻնֆոՏանը։ Բոլոր անհրաժեշտ նյութերը և 

դիտորդի ձեռնարկը հանձնվեցին մասնակիցներին։ Փետրվարի 14–ին՝ ընտրությունների 

անցկացման հենց սկզբնական պահից, շրջիկ խմբերը շրջում էին Դիլիջանի բոլոր 

ընտրատեղամասերում։ Այցերի ընթացքում մի քանի բացթողումներ նկատվեցին դիտորդների 

կողմից, որոնք ներկայացվեցին ընտրատեղամասերի հանձնաժողովների նախագահներին։ 

Դիլիջան համայնքի ընտրությունների ավարտից հետո դիտորդները մասնակցեցին նաև 

քվեաթեթիկների հաշվարկին, իսկ շրջիկ խմբերը արձանագրում էին դիտորդների կողմից 

ներկայացված տվյալները։ Սկզբնական արդյունքերի հիման վրա ԵՀՀ թիմը կազմեց 

Ինֆոգրաֆիկաներ, որոնք տարածվեցին կոնսորցիումի անդամների շրջանում, ինչպես նաև 

սոցիալական մեդիայում։ 

Ստորև ներկայացված աղյուսակը պատկերում է յուրաքանչյուր ընտրատեղամասի 

մասնակցությունը.   

Բնակավայր Ընտրատեղամաս 

Ընտրական 

իրավունք 

ունեցողների 

քանակը 

Ընտրության 

մասնակիցների 

քանակը 

Ընտրողների 

ընդհանուր տոկոսը 

(%) (քվեարկության 

մասնակցություն) 

Դիլիջան 

41/1 1371 675 49.23 

41/2 1183 765 64.67 

41/3 1286 700 54.43 

41/4 1320 702 53.18 

41/5 1292 634 49.07 

41/6 1146 605 52.79 

41/7 1773 919 51.83 



41/8 1327 698 52.60 

41/9 990 547 55.25 

41/10 1536 790 51.43 

41/11 1478 732 49.53 

Թեղուտ 41/12 1145 840 73.36 

Հաղարծին 
41/13 1402 905 64.55 

41/14 1566 995 63.54 

Գոշ 
41/15 553 369 66.73 

41/16 269 187 69.52 

Խաչարձան 41/17 185 171 92.43 

Աղավնավանք 41/18 373 202 54.16 

Հովք 41/19 313 209 66.77 

Ընդհանուր   20508 11645 56.78 

Համայնքի ղեկավարի ընտրության արդյունքները պատկերված է ստորև ներկայացված 

աղյուսակում։ 



 

Ինչպես երևում է աղյուսակում, Արմեն Սանթրոսյանը պարտություն է կրել միայն երկու 

ընտրատեղամասերում՝ 41/10 և 41/13։   

Ավագանու անդամի ընտրությունների արդյունքները պատկերված են ստորև ներկայացված 

աղյուսակում։  
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Դիլիջան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ, 
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Ժորա Սահաբալյան 

Արմեն Սանթրոսյան 



 

Ամփոփում 

Չնայած այն հանգամանքին, որ Թումանյանում, Տաթևում և Դիլիջանում ՀաՄաՏեղ 

ծրագրի կոնսորցիումի կողմից դիտարկվա  տեղական ինքնակառավարման 

ընտրությունները կարելի գնահատել ազատ և արդար, սակայն դեռևս առկա է 

բարելավման նաշանակալից անհրաժեշտություն՝ հիմնականում ընտրությունների 

կազմակերպման և բնակչության ընկալման մեջ ընտրությունների դերի բարձրացման 
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Սահակ Մկրտումյան 

Վարդան Մնացականյան 

Վարդան Մնացականյան … 

Վարդան Մուկուչյան 

Արկադի Ներսիսյան 

Սարգիս Սահակյան 

Վարդան Սահակյան 

Դավիթ Սարգսյան 

Գևորգ Սողոմոնյան 

Դիլիջան համայնքի ավագանու ընտրություններ  
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ուղղություններով։ Անհրաժեշտ է ուժեղացնել տեղական ընտրությունների 

կարևորությունը ընտրողների համար և այն դարձնել ավելի մրցակցային։  

 Համեմատելով ազգային ընտրությունների հետ, որտեղ լցոնումները, բազմակի 

քվեարկումները և այլ ընտրախախտումներ բազմիցս արձանագրվել էն 

դիտորդների կողմից, տեղական ինքակառավարման այս ընտրությունները 

կարելի է գնահատել որպես ազատ և արդար։ 

 Դիտորդական առաքելությունը արձանագրեց քաղաքական մրցակցության 

պակաս՝ բոլոր երեք համայնքներում թեկնածուների մեծամասնությունը կամ 

անկուսակցական էր, կամ ներկայացնում էր իշխող կուսակցությունը։ 

 Փոքր բնակավայրերում ավագանու մեկ թեկնածուի շուրջ համախմբվելու միտում 

էր նկատվում, ինչը ավագանիում բնակավայրի ներկայացվածության 

ապահովման նպատակ էր հետապնդում։ Այս միտումը կարող է նպաստավոր 

լինել փոքր համայնքների համար, եթե նրաց ներկայացուցիչները արդյունավետ 

աշխատեն։ 

 Ընտրական մասնկացությունը փոքր բնակավայրերում ավելի բարձր է, քան մեծ 

բնակավայրերում։ 

 Կանանց քաղաքական մասնակցությունը տեղական մակարդակում շատ ցածր է։ 

 ՀաՄաՏեղ ծրագրի կոնսորցիումը կարողացավ արագորեն հավաքագրել և 

համակարգել երիտասարդների դիտորդությանը մասնակցելու համար։ Այս 

հանգամանքը ցույց է տալիս տեղական մակարդակում քաղաքացիական 

հասարակության ներուժը և հնարավորությունները, որը կարելի է օգտագործել 

ընտրությունների դիտարկման գործընթացներում։  

 Ոչ համայնքային կազմակերպությունների ներգրավածությունը ընտրութոյւնների 

դիտարկման գործընթացներում կարող է արդյունավետ գործիք հանդիսանալ 

տեղական ընտրություններում թափանցիկությունը ապահովելու համար։   


