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Կ Ա Զ Մ 

 
ՄԱԿ-Ի «ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ  
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՈՒ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 
 
 
 

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարար (խորհրդի  
նախագահ) 
 
Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի առաջին  
տեղակալ (խորհրդի նախագահի տեղակալ) 
 
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն 
 
Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն 
 
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն 
 
Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 
 
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների  
նախարարություն 
 
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն 
 
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն  
 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն  
 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարություն  
 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  
նախարարություն  
 
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն  
 
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն  
 
Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարություն  



 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի  
կադաստրի պետական կոմիտե 
 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական  
ավիացիայի գլխավոր վարչություն 
 
Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն  
(համաձայնությամբ) 
 
Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող  
հանձնաժողով (համաձայնությամբ) 
 
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա  
(համաձայնությամբ) 
 
ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության  մասին» շրջանակային կոնվենցիայի ազգային  
համակարգող (համաձայնությամբ) 
 
 

 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ         Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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       Հավելված N 2 
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Ա Շ Խ Ա Տ Ա Կ Ա Ր Գ 

ՄԱԿ-Ի «ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ  
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՈՒ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 
 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
 

1. ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի պահանջների ու 

դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհուրդը (այսուհետ  ` խորհուրդ) 

ստեղծվում է ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայից (այսուհետ` 

կոնվենցիա) բխող՝ Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների ու 

դրույթների կատարման հետ կապված կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ 

գործողությունների ու միջոցառումների համակարգման նպատակով։ 

 
II. ԽՈՐՀՐԴԻ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 
2. Խորհրդի  խնդիրներն են` 

1) կոնվենցիայից բխող՝ Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորու-

թյունների կատարման համակարգումը. 

2) կոնվենցիայի ազգային համակարգողի հաշվետվությունների պարբերաբար քննարկումը. 

3) կոնվենցիայի պարտավորությունների ու դրույթների կատարման միջոցառում-

ների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը և խորհրդատվություն տրամադրելը. 

4) կոնվենցիայից բխող՝ Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորու-

թյունների ու դրույթների կատարման գործընթացի գնահատումը. 
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5) կոնվենցիայից բխող պարտավորությունների կատարման առնչությամբ պատաս-

խանատու պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ առաջարկություն-

ներ ներկայացնելը: 

 
III. ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 
3. Խորհրդի նախագահը Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության 

նախարարն է: 

4. Խորհուրդն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով, որոնք 

գումարվում են առնվազն յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ: Անհրաժեշտության 

դեպքում, խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ, կարող է գումարվել արտահերթ 

նիստ: Խորհրդի անդամն արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ առաջարկությամբ 

կարող է դիմել խորհրդի նախագահին: 

5. Խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է խորհրդի անդամների 

կեսից ավելին: Քվորումի բացակայության դեպքում մեկ շաբաթվա ընթացքում գումար-

վում է նոր նիստ: 

6. Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա խորհրդի անդամների 

ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

7. Քվեարկության ժամանակ խորհրդի անդամն ունի մեկ ձայնի իրավունք: 

Ձայների հավասարության դեպքում խորհրդի նախագահի ձայնը վճռորոշ է: 

8. Խորհրդի նիստերը վարում է խորհրդի նախագահը, իսկ նրա բացակայության 

դեպքում` խորհրդի նախագահի տեղակալը: 

9. Խորհրդի նիստերին կարող են հրավիրվել պետական մարմինների` խորհրդի 

նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերին առնչվող մասնագետները, միջգերատես-

չական աշխատանքային խմբի փորձագետները, ինչպես նաև գիտական, կրթական, 
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հասարակական կազմակերպությունների, զանգվածային լրատվության միջոցների և 

քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ:  

  
IV. ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 
10. Խորհրդի նիստերն անցկացվում են խորհրդի կողմից հաստատված օրակարգով: 

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

11. Խորհրդի օրակարգում նշվում են`  

1) խորհրդի նիստի անցկացման վայրը, օրը և ժամը. 

2) քննարկման ենթակա հարցերը. 

3) քննարկվող յուրաքանչյուր հարցը զեկուցողի անունը, ազգանունը: 

12. Խորհրդի նիստի օրակարգի նախագծի և քննարկվելիք հարցերին վերաբերող 

մյուս անհրաժեշտ փաստաթղթերը խորհրդի անդամներին են փոխանցվում նիստի 

անցկացումից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ: 

13. Խորհրդի նիստի օրակարգի հարցեր կարող են ներկայացվել խորհրդի  

անդամների, ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների ու միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի կողմից:  

14. Խորհրդի գործունեության կազմակերպչական-տեխնիկական աշխատանքներն 

ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության 

աշխատակազմը, իսկ մասնագիտական և փորձագիտական աշխատանքները` միջգերա-

տեսչական աշխատանքային խումբը:   

  
V. ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 
15. Խորհրդի նիստերի արձանագրումն ապահովում է Հայաստանի Հանրապետու-

թյան բնապահպանության նախարարության աշխատակազմը: 
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16. Նիստի արձանագրության մեջ նշվում են`  

1) նիստի անցկացման ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը և վայրը, նիստն սկսելու և 

ավարտելու ժամերը. 

2) նիստի օրակարգը. 

3) նիստին մասնակցող, հրավիրված անձանց, միջգերատեսչական աշխատանքային 

խմբի և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների անունները. 

4) քննարկվող հարցերի, զեկուցումների և ելույթների հիմնական դրույթները. 

5) քվեարկության արդյունքները և խորհրդի անդամի հատուկ կարծիքը (դրա 

առկայության դեպքում), որը կցվում է արձանագրությանը. 

6) ընդունված որոշումները, դրանց տարածման և հրապարակման ձևերը: 

17. Նիստի արձանագրությանն 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: 

18. Խորհրդի նիստի արձանագրությունն ստորագրվում է խորհրդի նախագահի 

կողմից` նիստի ավարտին հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

19. Խորհրդի նիստերի արձանագրությունները պահվում են Հայաստանի Հանրա-

պետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմում: 

 
VI. ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
 20. Խորհրդի նախագահը` 

1) նախագահում է խորհրդի նիստերը. 

2) հաստատում է խորհրդի նիստի օրակարգը և ստորագրում խորհրդի նիստերի 

արձանագրությունները. 
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3) լսում է խորհրդի կողմից ընդունված որոշումների կատարման ընթացքի մասին 

հաշվետվությունները և տալիս ցուցումներ ու հանձնարարականներ. 

4) որոշում է խորհրդի նիստերին հրավիրվող անձանց կազմը. 

5) իրականացնում է սույն աշխատակարգով սահմանված այլ լիազորություններ: 

21. Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում խորհրդի նախագահի 

պարտականությունները  կատարում է խորհրդի նախագահի տեղակալը: 

22. Խորհրդի անդամն իրավունք ունի` 

1) ներկայացնելու հարցեր` խորհրդի օրակարգում ընդգրկելու համար. 

2) խորհրդի նիստերի ընթացքում քննարկվող հարցերի վերաբերյալ ներկայաց-

նելու բանավոր կամ գրավոր կարծիք։ 

23. Խորհրդի անդամը պարտավոր է` 

 1) մասնակցել նիստերին. 

 2) մասնակցել քվեարկությանը՝ որոշումների ընդունման համար. 

 3) խորհրդի նախագահի հանձնարարությամբ (առաջարկությամբ)՝ հանդես գալ 

որպես հարցը նախապատրաստող և զեկուցող. 

4) խորհրդում քննարկված հարցերի վերաբերյալ իրազեկել իր կողմից ներկայաց-

վող գերատեսչությանը, ինչպես նաև ներկայացնել իրենց գերատեսչության կողմից կատար-

ված աշխատանքների մասին հաշվետվություն: 

 
VII. ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՔՆՆԱՐԿՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  
        ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ 

 

24. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխա-

տակազմը խորհրդի նիստերի արձանագրությունները կամ արձանագրության քաղ-

վածքները նիստից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում է խորհրդի բոլոր 

անդամներին: 
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25. Խորհրդի կողմից ընդունված որոշումները տեղադրվում են Հայաստանի 

Հանրապետության բնապահպանության նախարարության ինտերնետային կայքում: 

 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ         Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 


