
  

 ºðºì²Ü ø²Ô²øÆ ²ì²¶²Üàô «üÆÜ²Üê²ì²ðÎ²ÚÆÜ ºì 

îÜîºê²Î²Ü Ð²ðòºðÆ» ՄՇՏԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ   

Î²ÜàÜ²Î²ð¶ 

    1.ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð 

 1.1 §ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ (այսուհետ՝ 

օրենք)  33-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ ¨ §ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ³í³·³Ýáõ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ 

¥³ÛëáõÑ»ïª Î³ÝáÝ³Ï³ñ·¤ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ³í³·³Ýáõ 18.06.2009Ã. ÃÇí 1-Ü áñáßÙ³Ý 

հավելվածի 53-ñ¹ կետի 1)  ենթաÏ»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ³í³·³Ýáõ 

«ֆինանսավարկային և տնտեսական  Ñ³ñó»ñÇ» Ùßï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ¥³ÛëáõÑ»ïª 

Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí¤ ëï»ÕÍíáõÙ ¿ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ³í³·³Ýáõ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ և 

Կանոնակարգով  իրեն  վերապահված  Ñ³ñó»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ¨ ¹ñ³Ýó 

í»ñ³µ»ñÛ³É ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ³í³·³ÝáõÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ տալու, ÇÝãå»ë Ý³¨ 

³í³·³Ýáõ ³ÝáõÝÇó í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

  1.2  Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíը  ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ³í³·³Ýáõ Ù³ñÙÇÝ ¿ և իր գործունեությունն  

 իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, «Երևան      

 քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի, այլ օրենքների և  

 իրավական ակտերի, Երևան քաղաքի ավագանու կանոնակարգի, սույն   

կանոնակարգի    պահանջներին համապատասխան։ 

1.3Սույն կանոնակարգով սահմանվում է հանձնաժողովի կազմավորման 
կարգը,հիմնական խնդիրները, լիազորությունները, աշխատանքի կազմակերպումը, 
գործունեության ընթացակարգը: 

        1.4 Հանձնաժողովի կազմը ձևավորվում է ավագանու անդամներից։  

        1.5 Հանձնաժողովն ունի հետևյալ կազմը՝ 

ա) Հանձնաժողովի նախագահ,  

բ)  Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ,  

գ)  Հանձնաժողովի անդամներ: 

      1.6 Հանձնաժողովի նախագահը և տեղակալը ընտրվում են ավագանու նիստում՝ Օրենքով 
և  Կանոնակարգով սահմանված կարգով: 

1.7 Հանձնաժողովի կազմը հաստատվում է քաղաքապետի որոշմամբ: 
       1.8 Հանձնաժողովը կազմավորված է խմբակցություններին հատկացված տեղերի  
թվաքանակին համապատասխան: 



       1.9 Հանձնաժողովին անդամակցելու, անդամների փոփոխության հարցերը լուծում է 
համապատասխան խմբակցությունը, համաձայն կանոնակարգի 55–րդ հոդվածի։ 
 

 

2. Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ  ²Ü¸²ØÀ  
 

 2.1  Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³Ùն  իրավունք ունի. 

³) ÁÝ¹·ñÏí»É Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ëï»ÕÍ³Í  Ï³Ù Ó¨³íáñ³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµÇ Ï³½ÙáõÙ, 

µ) Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ áñáßÙ³Ý Ý³Ë³·Í»ñ ¨ 

Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Çñ³í³ëáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³å³Ñí³Í ³ÛÉ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

·) áõÝ»Ý³É »ÉáõÛÃÝ»ñ, ï³É Ñ³ñó»ñ, Ñ³Ý¹»ë ·³É Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ ³Ý»É 

³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ  Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ, ¹ñ³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ ÝÇëï»ñáõÙ, 

¹) ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ³í³·³Ýáõ ÝÇëï»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ, 

»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¥Ï³Ù¤ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

ե) հանձնաժողովի  անդամների  առնվազն մեկ երրորդի  նախաձեռնությամբ  

գումարել  հանձնաժողովի  արտահերթ  նիստ`  նախաձեռնողի  սահմանած  

ժամկետում  և  օրակարգով, 

      զ) Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Օñ»Ýùáí, Î³ÝáÝ³Ï³ñ·áí, ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý 

³Ïï»ñáí Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³å³Ñí³Í ³ÛÉ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

2.2. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÁ å³ñï³íáñ ¿.  

³) Ù³ëÝ³Ïó»É Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 

ÝÇëï»ñÇÝ, ÇëÏ ¹ñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³Ý³Éáõ ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ý³Ëûñáù 

ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»É Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ, 

µ) áõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíի ն»ñÏ³Û³óí³Í Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ áñáßáõÙÝ»ñÇ 

Ý³Ë³·Í»ñÁ,   ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ¨ ï³É Ï³ñÍÇù, 

·) Ï³ï³ñ»É Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ ¨ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÇ 

Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

3. Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ Ü²Ê²¶²ÐÀ   ԵՎ  ՏԵՂԱԿԱԼԸ 
 

 3.1  Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÁ` 

1) նախապատրաստում և վարում է Հանձնաժողովի նիստերը.  

2) գումարում է Հանձնաժողովի արտահերթ նիստ.  



3) Հանձնաժողովի հաստատմանն է ներկայացնում Հանձնաժողովի նիստի օրակարգի 

նախագիծը.  

4) ստորագրում է Հանձնաժողովի կարծիքը և (կամ) եզրակացությունը. 

5) ներկայացնում է Հանձնաժողովն այլ անձանց հետ հարաբերություններում.  

6) Հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացնում ստացված դիմում-բողոքները և 

Հանձնաժողովի ընդունած որոշման համաձայն` ընթացք տալիս դրանց.  

7) համակարգում է Հանձնաժողովի աշխատանքները մյուս հանձնաժողովների և Երևանի  

քաղաքապետարանի աշխատակազմի հետ.  

8) համակարգում է աշխատանքային խմբի աշխատանքը.  

9) իրականացնում է Հանձնաժողովի կանոնակարգով նախատեսված այլ 

լիազորություններ։ 

3.2 Հանձնաժողովի  նախագահի  տեղակալը   Հանձնաժողովի  նախագահի  

բացակայության  կամ  նրա  պաշտոնը  թափուր  մնալու  դեպքում   իրականացնում  է  

Հանձնաժողովի  նախագահի  գործառույթները:  

  3.3  Հանձնաժողովի նախագահի, նրա տեղակալի լիազորությունները դադարում են, եթե՝  

1) Օրենքով սահմանված կարգով դադարել են նրա՝ որպես Երևանի ավագանու անդամի 

լիազորությունները.  

2) նա սահմանված կարգով դուրս է եկել Հանձնաժողովի նախագահի կամ նախագահի 

տեղակալի պաշտոնում իր թեկնածությունն առաջադրած խմբակցությունից.  

3) նա տվել է հրաժարական։  

Հանձնաժողովի նախագահը, նրա տեղակալը հրաժարականի մասին դիմումը 

ներկայացնում են  իրենց  խմբակցությանը: Խմբակցության ղեկավարն այդ մասին 

տեղեկացնում է Երևանի   քաղաքապետին,  որն էլ այն հրապարակում է  Երևանի 

ավագանու առաջիկա նիստում։  

3.4  Հանձնաժողովի նախագահի կամ նրա տեղակալի թափուր տեղերը համալրվում են   

Կանոնակարգի 56-58-րդ կետերում սահմանված կարգով: 



4. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

1.1 Հանձնաժողովի խնդիրներն են՝ 
ա)Նախապատրաստել հանձնաժողովի իրավասության մեջ մտնող հարցերը՝ ավագանու 
նիստերում քննարկելու համար: 

բ) Իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում ավագանու անունից 
իրականացնել վերահսկողություն: 

գ) աջակցել իր ոլորտների վերաբերյալ ավագանու գործունեությանը: 

1.2 Հանձնաժողովի գործունեության ոլորտներն են՝   
ա) բյուջե 

բ)  վարկեր 

գ)  փոխառություններ 

դ) հարկեր 

ե) տուրքեր 

զ) վճարներ 

է) առևտուր 

ը) սպասարկում 

թ)գովազդ 

ժ)տրանսպորտ 

ի) ճանապարհաշինություն 

լ) գույքի կառավարում 

5. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

5.1 Հանձնաժողովի լիազորություններն են՝ 
      իրեն վերապահված հարցերի շրջանակներում՝  

ա) ուսումնասիրել ավագանու նիստերին ներկայացվող նախաձեռնություններն ու 
առաջարկությունները, դրանց վերաբերյալ տալ կարծիքներ ու եզրակացություններ, 

5.2 Հանձնաժողովը կարող է իր կազմից ձևավորել աշխատանքային խումբ՝    
սահմանելով  նրա խնդիրները, գործունեության ժամկետները, կարգը՝ ընտրելով խմբի 
ղեկավարին:  

5.3 Աշխատանքային խմբի կազմում հանձնաժողովի անդամներից բացի կարող են 
ընտրվել նաև խմբակցություններից փորձագետներ: Աշխատանքային խումբը 



գործունեության արդյունքների մասին սահմանված ժամկետում զեկուցոււմ է 
հանձնաժողովի նիստում: 

5.4Աշխատանքային խումբը գործում է հանձնաժողովի սահմանած ժամկետներում և 
կարող է լուծարվել վաղաժամկետ՝ հանձնաժողովի որոշմամբ: 

5.5Քաղաքապետը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը, վարչական   
շրջանների ղեկավարները, Երևանի ենթակայության կազմակերպությունները՝ 
հանձնաժողովի որոշման կամ հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի առնվազն 
մեկ երրորդի պահանջով պարտավոր են հանձնաժողովին տրամադրել անհրաժեշտ 
փաստաթղթեր ու տեղեկանքներ։ 

                                 6.ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

6.1 Հանձնաժողովն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով: 
6.2Հանձնաժաղովի նիստերը գումարվում և անց են կացվում հանձնաժողովի 
կանոնակարգին համապատասխան: 

6.3Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա են հանձնաժողովի 
անդամների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդը:  

6.4 Հանձնաժողովի հերթական նիստը նստաշրջանների ընթացքում հրավիրվում են 
ամիսը առնվազն  մեկ անգամ։ Հերթական հաջորդ նիստի օրը և ժամը որոշվում է 
հանձնաժողովի նախորդ նիստում ։  

6.5 Ավագանու նիստի ընթացքում արգելվում է հանձնաժողովի նիստի հրավիրումը։  
6.6 Հանձնաժողովի նիստերը տեղի են ունենում ավագանու նստավայրում։ Այլ վայրում 

հանձնաժողովի նիստ կարող է անցկացվել միայն հանձնաժողովի որոշմամբ։։  
6.7 Հանձնաժողովի նիստերը դռնբաց են։ 

6.8  Հանձնաժողովի նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող են 
մասնակցել նաև քաղաքապետը, քաղաքապետի առաջին տեղակալը, ավագանու 
անդամները և ներկայացնել առաջարկություններ քննարկվող հարցի վերաբերյալ: 

6.9 Հանձնաժողովն իր նիստին կարող է հրավիրել քննարկվող հարցին առնչվող Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի ստորաբաժանումների ղեկավարներին, 
Երևանի ենթակայության կազմակերպությունների ղեկավարներին, ինչպես նաև 
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարին։  

6.10 Հանձնաժողովի արտահերթ նիստ հրավիրվում է նախագահի կամ  հանձնաժողովի 
անդամների առնվազն մեկ երրորդի նախաձեռնությամբ՝ նախաձեռնողի սահմանած 
ժամկետում և օրակարգով։ 

6.11 Հանձնաժողովի արտահերթ նիստը հրավիրվում է հրատապ քննարկում պահանջող 
հարցերի առկայության դեպքում` 

       1) Հանձնաժողովի արտահերթ նիստը չի կարող անցկացվել Ավագանու նիստի 
ընթացքում։ 



        2) Հանձնաժողովի արտահերթ նիստ հրավիրելու մասին Հանձնաժողովի անդամների 
նախաձեռնությամբ իրականացվում է Քաղաքապետարանի աշխատակազմից ստացած 
ձևաթղթում իրենց անուն ազգանունի դիմաց ստորագրելու, օրակարգային հարցի կամ 
հարցերի նախագծերի հետ միասին ձևաթուղթը  Հանձնաժողովի նախագահին 
ներկայացնելու միջոցով։ 

        3) Ձևաթուղթը Հանձնաժողովի նախագահին ներկայացնելուց հետո այն փոփոխման 
ենթակա  չէ։  

        4) Հանձնաժողովի նախագահը Հանձնաժողովի անդամներին իրազեկում է նիստի 
հրավիրման ժամկետից առնվազն երեք օր առաջ։  

        5)Հանձնաժողովի արտահերթ նիստի օրակարգը, նրանում ընդգրկված հարցերի 
որոշման նախագծերի փաթեթները, Հանձնաժողովի նախագահը Հանձնաժողովի 
անդամներին  տրամադրում է արտահերթ նիստը  նախաձեռնելուց հետո ոչ ուշ քան   24–
ժամվա ընթացքում։  

      6)Արտահերթ նիստի օրակարգը ներկայացնում է հանձնաժողովի նախագահը և 
նիստը վարում սույն կանոնակարգի 6.15 կետի ա), բ), գ), դ), ե), զ), է), ը) ենթակետերի 
համաձայն։ 

6.12 Հանձնաժողովի անդամը նիստին ներկայանալու անհնարինության դեպքում այդ 
մասին նախապես տեղեկացնում է հանձնաժողովի նախագահին: 

6.13 Հանձնաժողովի նիստը վարում է հանձնաժողովի նախագահը: Նրա բացակայության 
դեպքում հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը:  

6.14 Հանձնաժողովի հերթական նիստը սկսվում է օրակարգի հաստատումով, որի 
նախագիծը կազմում և նիստից առնվազն երեք օր առաջ հանձնաժողովի անդամներին է 
տրամադրում հանձնաժողովի նախագահը: Մինչև օրակարգի հաստատումը այլ հարցեր 
չեն քննարկվում: 

6.15 Օրակարգի հաստատումից հետո հանձնաժողովի նիստում հարցերը քննարկվում են 
հետևյալ հաջորդականությամբ՝ 

ա) Հանձնաժողովի նիստը վարողը ըստ օրակարգի ներկայացնում է քննարկվող 
հարցը և դրա վերաբերյալ հիմնական ու հարակից զեկուցողներին, 

բ)   հիմնական զեկուցողի ելույթը, 

գ)   հարցեր հիմնական զեկուցողին, 

դ)   հարակից զեկուցողի ելույթը, 

ե)   հարցեր հարակից զեկուցողին, 

զ)   մտքերի փոխանակություն, 

է)   նիստը վարողի եզրափակիչ ելույթը, 



ը)   քվեարկություն: 

6.16 Հանձնաժողովի նիստում յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ քվեարկությունը 
կատարվում է առանձին` այդ հարցի քննարկման ավարտից անմիջապես հետո։  

6.17  Քվեարկության է դրվում քննարկված հարցի վերաբերյալ կարծիք կամ ավագանուն 
դրական եզրակացություն ներկայացնելու մասին առաջարկությունը։ Եթե 
քվեարկության արդյունքում առաջարկությունը չի ընդունվում, ապա համարվում է, 
որ հարցի վերաբերյալ հանձնաժողովը կարծիք կամ  դրական եզրակացություն չի 
ներկայացրել։ 

6.18   Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են, եթե որոշմանը կողմ են քվեարկել 
հանձնաժողովի նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների մեծամասնությունը, 
բայց ոչ պակաս քան մեկ քառորդը: Ձայների հավասարության դեպքում նիստը 
վարողի ձայնը վճռորոշ է: Հանձնաժողովի նիստերի որոշումներն  ընդունվում են բաց 
քվեարկությամբ: 

6.19  Հանձնաժողովի նիստերն արձանագրվում են ։  
6.20  Նիստի արձանագրությունը, որը ներառում է նաև հանձնաժողովի նիստում 

քննարկված բոլոր հարցերի քվեարկությունների արդյունքներն ու հանձնաժողովի 
եզրակացությունը՝ ստորագրում է հանձնաժողովի նախագահը։  

6.21  Հանձնաժողովի կազմակերպչական, փաստաթղթային, տեղեկատվական 
վերլուծական և մասնագիտական գործունեությունն ապահովվում է Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի աջակցությամբ: 

 
7. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

7.1 Սույն կանոնակարգն ուժի մեջ է մտնում հանձնաժողովի կողմից հաստատվելու պահից: 

7.2 Բոլոր այն հարցերը, որոնք չեն ներառվել սույն կանոնակարգում կարգավորվում են 
Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով, Երևան քաղաքի ավագանու կանոնակարգով: 

7.3 Սույն կանոնակարգը հաստատվում, փոփոխվում և լրացվում է հանձնաժողովի 
որոշմամբ: 
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