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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  
ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 

 

 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
 

1. Սույն աշխատակարգի նպատակը կայուն զարգացման ազգային խորհրդի 

(այսուհետ` խորհուրդ) գործունեության կանոնակարգումն է: 

2. Կայուն զարգացման բնագավառում ազգային զարգացման ծրագրերի և հիմնա-

խնդիրների վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործընթացը և այդ գործընթացին հասա-

րակայնության լայն շերտերի մասնակցությունն ապահովելու համար խորհուրդն իրակա-

նացնում է խորհրդակցական մարմնի գործառույթներ: 

 

II. ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 
 

 

3. Խորհրդին վերապահվում է հետևյալ գործառույթները՝ 

1) Ռիոյի, Հազարամյակի և Յոհաննեսբուրգի հռչակագրերի, Յոհաննեսբուրգի 

իրականացման պլանի, Օրակարգ 21-ի, «Ապագան, որ մենք ցանկանում ենք» ծրագրային 

փաստաթղթերի և կայուն զարգացման այլ գործընթացների շրջանակներում Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների իրականացման համակարգում և 

ապահովում. 

2) կայուն զարգացման հայեցակարգի և ռազմավարությունների մշակմանն աջակցելը. 

3) ուղեցույցներ և մեխանիզմներ առաջարկելը, որոնք կընդլայնեն, կմանրամասնեն և 

իրագործելի կդարձնեն կայուն զարգացման հիմունքները և դրանք Հայաստանի Հանրապե-

տության զարգացման ծրագրերում և քաղաքականության փաստաթղթերում ընդգրկելը՝ 

ինչպես ազգային, այնպես էլ՝ տեղական մակարդակներում. 
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4) քաղաքական ու օրենսդրական բարեփոխումների, նոր ծրագրերի, գործողու-

թյունների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում, որոնք կնպաստեն կայուն զարգացման 

ներկայիս և ծագող խնդիրների կարգավորմանը և կնախանշեն կայուն զարգացմանը վերա-

բերող հետագա գործողությունները. 

5) իր կողմից ձևավորված փորձագիտական խմբերի միջոցով համապատասխան 

շահագրգիռ մարմիններին ազգային նշանակություն ունեցող բնապահպանական և սոցիալ-

տնտեսական զարգացման խնդիրների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում. 

6) անհրաժեշտ մեխանիզմների ներդրմանը նպաստելը, որոնք կնախանշեն և կապա-

հովեն կապը օրենսդիր և գործադիր մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմին-

ների, ոչ պետական կազմակերպությունների, գործարար և այլ շահագրգիռ սեկտորների 

միջև` կայուն զարգացման հարցերի շուրջ քաղաքականության մշակման և որոշումների 

կայացման ընթացքում. 

7) կայուն զարգացման ոլորտի շրջանակներում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և կայուն 

զարգացման խորհրդի հետ հարաբերություններում գործելը՝ որպես համակարգող մարմին. 

8) իրագործվող քաղաքականությունները, գործողություններն ու ծրագրերը դիտարկելը 

և գնահատելը՝ կայուն զարգացման տեսանկյունից. 

9) տեղեկատվական համակարգի նեդրմանը նպաստելը, որով կհաստատվեն կապեր 

կայուն զարգացման ոլորտում ներգրավված տեղական և միջազգային կազմակերպություն-

ների հետ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ոլորտի համար կայուն զարգացման հարցերի վերա-

բերյալ տեղեկատվական համակարգ ստեղծելը և կիրառության մեջ դնելը՝ ազգային 

մակարդակով. 

10) անհրաժեշտության դեպքում մասնագիտական կազմակերպություններին, առանձին 

փորձագետների դիմելը՝ խորհրդին իր դերի ու գործողությունների կատարման հարցում 

աջակցելու համար. 
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4. Սույն աշխատակարգով նախատեսված խնդիրների իրագործման նպատակով 

խորհուրդը կարող է իրականացնել այլ գործառույթներ: 

 

III. ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԸ 
 

 

5. Խորհուրդն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով, որոնք 

հրավիրվում են առնվազն յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ: 

6. Անհրաժեշտության դեպքում, խորհրդի նախագահի կամ խորհրդի անդամների 

առնվազն կեսի նախաձեռնությամբ կարող է հրավիրվել արտահերթ նիստ: 

7. Խորհրդի նիստերին կարող են հրավիրվել պետական մարմինների` խորհրդի 

նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերին առնչվող մասնագետները, ինչպես նաև գիտա-

կան, կրթական, հասարակական կազմակերպությունների, զանգվածային լրատվության 

միջոցների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ: 

8. Խորհրդի նիստերի մասին խորհրդի անդամներին և հանրությանը տեղեկացնում է 

խորհրդի քարտուղարությունը` նիստից առնվազն 15 օր առաջ, իսկ օպերատիվ բնույթի, 

հրատապ լուծում պահանջող հարցեր քննարկելու անհրաժեշտության դեպքերում` մեկ 

աշխատանքային օր առաջ:  

9. Խորհրդի նիստերն անցկացվում են Երևան քաղաքում: Անհրաժեշտության դեպքում, 

խորհրդի նախագահի որոշմամբ, խորհրդի նիստերը կարող են անցկացվել արտագնա: 

10. Խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է խորհրդի անդամների 2/3-ը: 

Քվորումի բացակայության դեպքում մեկ շաբաթվա ընթացքում հրավիրվում է նոր նիստ: 

11. Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա խորհրդի անդամների 

ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Քվեարկության ժամանակ խորհրդի անդամն ունի 

մեկ ձայնի իրավունք: Ձայների հավասարության դեպքում խորհրդի նախագահի ձայնը 

վճռորոշ է: 
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12. Խորհրդի նիստերն անցկացվում են խորհրդի կողմից հաստատված օրակարգով: 

Խորհրդի նախագահը որոշում է խորհրդի նիստի անցկացման վայրը, օրը և ժամը: 

13. Խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծը և քննարկվելիք հարցերին վերաբերող 

մյուս անհրաժեշտ փաստաթղթերը խորհրդի անդամներին են փոխանցվում նիստի 

անցկացումից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ: 

14. Նիստի արձանագրությանը, անհրաժեշտության դեպքում, կցվում են քննարկված 

հարցերին վերաբերող նյութեր, այդ թվում` իրավական և այլ փաստաթղթերի նախագծեր 

(հայեցակարգեր, ռազմավարություններ, հաշվետվություններ և այլն), գրավոր զեկույցների և 

ելույթների տեքստեր, առաջարկություններ, կարծիքներ: 

15. Խորհրդի նիստի արձանագրությունն ստորագրվում է խորհրդի նախագահի 

կողմից` նիստի ավարտին հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

16. Խորհրդի նիստերի արձանագրությունները պահվում են խորհրդի քարտուղա-

րությունում: 

 
IV. ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ 

 
 

17. Խորհրդի կազմը հաստատվում է, և խորհրդի անդամները նշանակվում են 

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ: 

18. Խորհրդի նիստին խորհրդի անդամի մասնակցության անհնարինության դեպքում     

նիստին մասնակցում է նրան փոխարինող անձը.  

19. Խորհրդի կազմում ընդգրկվում են Հայաստանի Հանրապետության Ազգային 

ժողովի համապատասխան հանձնաժողովների նախագահները և գործադիր մարմինների 

ղեկավարները, գիտական հաստատությունների, կայուն զարգացման ոլորտում կանոնադրա-

կան նպատակներ իրականացնող հասարակական կազմակերպություների, գործատուների 

միությունները: Խորհրդի կազմում փոփոխությունները կատարվում են Հայաստանի 

Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ` խորհրդի առաջարկությամբ: 
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20. Խորհուրդը կարող է ձևավորել աշխատանքային և թեմատիկ խմբեր, փորձագի-

տական խորհուրդներ: 

21. Խորհրդի անդամները՝ 

1) իրավունք ունեն` 

ա. ներկայացնելու առաջարկություններ խորհրդի աշխատակարգում և այլ հիմնարար 

փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ, 

բ. ներկայացնելու խորհրդի որոշումերի նախագծեր, հայտնելու իրենց կարծիքը 

խորհրդում քննարկվող ցանկացած հարցի և խորհրդի գործունեության ընթացակարգի 

վերաբերյալ. 

2) պարտավոր են՝ 

ա. մասնակցել խորհրդի նիստերին, 

բ. անհրաժեշտության դեպքում մասնակցել աշխատանքային և թեմատիկ խմբերի 

նիստերին, 

գ. պահպանել խորհրդի աշխատակարգի դրույթները և կատարել խորհրդի որոշում-

ները: Հնարավորինս աջակցել խորհրդի աշխատանքներին և նպաստել դրա որոշում-

ների կատարմանը: 

 
 

V. ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ 
 
 

22. Խորհրդի նախագահն ի պաշտոնե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է: 

23. Խորհրդի նախագահը՝ 

1) համակարգում է խորհրդի գործունեությունը և ապահովում որոշումների կատարման 

նկատմամբ վերահսկողությունը. 

2) հրավիրում և վարում է խորհրդի նիստերը. 

3) ներկայացնում է խորհուրդն այլ մարմինների, օտարերկրյա պետությունների, 

միջազգային կազմակերպությունների և անձանց հետ հարաբերություններում. 
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4) համակարգում է խորհրդի քարտուղարության ընդհանուր աշխատանքները. 

5) իրականացնում է սույն աշխատակարգով նախատեսված այլ գործառույթներ: 

 

 VI. ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
 

24. Խորհրդի քարտուղարության իրավասությունները վերապահվում է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին:  

25. Քարտուղարության հիմնական նպատակը խորհրդի բնականոն գործունեությունն 

ապահովելը, դրա նիստերի կազմակերպմանն աջակցելը, խորհրդի անդամների, թեմատիկ 

խմբերի ու փորձագիտական խմբերի միջև մշտական կապն ապահովելը և այլ գործառույթ-

ների իրականացումն է: 

 

 

   


