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lh\u1{urprlht"rl <Shrlur\urh irhptrur\urnru{urpdurtr rlurufrh> Zur3ruuururhfr

Zuhpruulhumplurh ophhpfr 12-p+ hn4tlurbfr qurhurh2n{ hurtlurlhpfr un{urqurhfrtt

npn2nttl L
2,ururnunnhl hurtiurSl-rpfr ur{urqurhnt 2013 p{ur\urbfr uhqurhrlphpfr 6-h fhq 7

hhppur\urh hlrurnfr opur\urPqP.
- 
i. Z*1*.unurl-rfr Zurhpurulhump3urh \nuurlpfr .i*pqlt Upqru2hb hunlurltrpfr rurlurqurhnr

2gl2prlur\url-rfr hn1hilphptr 28-h N 25-L npn2durh rlh2 purgnttihhp \unnurphlnt r'Iurufrt:

2. Zurlurur.nurhfr Zuhpurqhrnnr-plurh Hnururlpfr .t-pqtt Upqur2hh hurdurll-rpntti

urhrlur\urh frl-rphur\urnrurlrupriurhp ptrur\f:lrhptt tturuLrur\gntppuh \*pqn hruur'nurtnhlnr-

ilurulrh
3. Zru3urur.nurhfr Zurhpurqhurntplurh Vnrnurlpfni*pqh Upqur2hl-r hurr'Iulhpfr

qh\urqurpbb \Irg, hurdurll-rpfr unupurbpnr-d hruuurpur\ur\urh \*pqt,l qnpbnrl

]unphp4ur\gui\urtr durpdfrtrhhpf pruhur\]r, urh{uhntilttbnlt nL &trur{npdurl-r \*nqp
huruurururhlnr, qmpbmLhmplrutr \*nqu uurhdruLhpr- b hurtrpurlfrh Furg lunr-r"lhhp
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ZU3UUSULh ZULI. U'rIbSnhr€UL r{nSU3.Ph UUI- gh UI. qUCbL ZUUUSL€r'
uququLnh 2012 rdququLh Ln3butrblh 28-h N 25 - L nrncuuL ubg

Lfu8nhuLbf qusufbl_nh uuuhL

Zurtlur&ur1l-r <<hpunlur\urh ur\rnhpfr tlurufrh>> Zurluruururhfr Zurtrpurqhrnnr-p3urh

ophhpfr 70-p+ hn4{urbfr 5-p+ iluru}r, <<Shrlur\uh frbpl-nu\runurriurpdurh rlurufrh>>

Zurluruururhfr Zrutrpurqhunrplurh ophhplr 12-p+ U 16-ptt hn4r{urbtrhpfr, hurtiurltrpf

ul{urqurhfrb npn2nu.i k'

1. Zurluruururl-rfr Zurbpurqhuntplurh QnururSph,I*pqh Upqur2htr huilulhplr

urr.{urqurhnt2012 p{ur\urhfr hnlhrlphpf 28 -lt "Zrutlur3Lp}r ur{urqurtrnr-

\urhntrur\urpqb ph4nrhilurh ilurufh" N 25-L npn2tlurh hurtlhltlurbp 2urlu+Fhlhnp

]udpurqpnr-p3 urilp' hurdtu&urlh hunlhflurbfr:

2. Unrltr npn2nrilh nrdfnihl t ilurhnrd qur2rnntrur\urh hpurqurpur\riurtr oprlurh

hur2np4nq ururuhhpnp4 oIIE:

'Ihil (0) 2hnhquh(0)

U.Uuunnplurh

L.eplrqnpSurh
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sbluquL hL.pLuquft uqufuuLc trLuqh2Lbf h uuuLuq5nhr€uL qufqQ

ZUUSUSbLNh UUUhL

Zurdur&ur3l-r <<Shrpu\urh frhptrur\runu{urpdurh r-iurufrh>> Zurluruururhf

Zurhpurqhrnnrplurh ophl-rpfr 16-p.t hn4{urbfr, hurtlurlhpfr ur{urqurb}rtr npn2ntil k'

l.ZuruururuhlZruluruuurhlr lurhpuulbunlfdlurh Upqur2htr hurtiurlhpnrd uhrlur\urh

frhpLru\runurr.{rupriurhp phur\frftthptt tluruhur\gnrplurh \*nqp' hruilur&ur1h

hur{hltlurbfr:

2.Unr-3h npn2nrilh ntdfr tlh2 k drnhntd ph4nttrilurb oprluhpg:

.Ihil (0) thnhulurh(0)
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L

2.

Upqru2hh hurilurlhpfr
uhqurhtfphnh 0-h foh4

Sb.[UqUL hL.PLUr{UI}UqUfUULC UI.qUCbL ZUUUS\,Ph trLUq
UUULUT{3flf.O3UL qUI.c}C

UntSL \*nqr.l uurhilruh{nttf k ZurSuruururhfr Zurtrpurulhurnr-plurl-r 9nr.nurlpfni*pq|t

Upqur2htr hurilur3hpfr ptrur\|r2trtpfr (urlunrhhub' phur\fr2hhp) ilruuLur\gntplnthp

rnhrlur\urh f hphur\urnur{urpriurtrp :

trLur\fr2trhpfr iluruhur\gntplnrt-rp rnhrlur\url-r frtrptrur\urnur{urprfurLp uurhr.furh{ntd k

npqhu hruilrulhpnr-r-i frpur\rutrurg{nq qnpbphpurg, nFtI ri}r2ngn{ ptnu\}r2Lhpp

uhrlh\urgt{nr-tl hl-r uhrlur\urh frhptrur\urnur{urptiurh ilurpri}rhtthptt qnpbnttrhntp3urh

r.Iurufrh h nuplur\h \*.1 urhnuppu\fr hhpqnpbnr-p3nr-h hl-r nthhtrnul urhrlur\url:

frhptrur\urnur{urptirul-r riurpdfrtrlrhfth npn2nttlLhntt fu ru'

3. trtrur\fr2trhpfr, hpurhg ]o.iphph, urhrlur\rutr ftrptru\urnurtlurpr.iurh dupilfltLhpft

rlnluhurpurphpntp3nthlthFp, r.iurutrur\gntplurh &Lrhpp, phprugur\urpqhpp

uurhr.iruhtlnrr-l hL "Shrlur\urh frbptiru\urnur{rupdrutr r,ftuufrh" Zur3uruuturhfr

Zurhpurqhrnntpl urh opttrpnrl, frh2qhu hurh unr-1 h \urpqn{:

Shrlur\urh frhpbru\urnrur{rupilurhp hudruShpfr phur\fr2trhpfr iluruhur\gntplnr-hp

l1-frr.t k rnhqlr mtrhhurl Zurlu:uururtrfr Zurhpurqhr.nnr-p3urh Uruhtlurhur4pntplurilp,

<<Shqur\ruL frhpl-rur\urnurtlurpilurh riurufrh>> Zurluruururtrfr Zutrpurqhr.nntplurh

ophtrpn{ uurhilurhr{urb' rnhrlur\urh }rhphur\urnurtlurpr-iurh duptl[LLhp]t

frpurtlruumplnrhhhpfr 2p2urhur\hhpnrti, hpurtrg qnpbnthhntplurh ptllqur{urnhhpntd:

Qlnupuqhururpurhfr ur2]uunnur\-q.fn hurdur3hpfr phur\fr2hhpfrh, hruuurpur\ntpSurh

hhp\ur3urgmgfr2trhpftr frpurqh\nrd k rnhrlur\url-r frtrphur[urnurr.lurpdurtr rlurprifrtrlthnh

qnpbntl,rhnr-p3urh ilruufrtr h \ruqilur\hpqmri k t{hp2frtrl-rhpfru riurutrur\gntp3urtip

r"tfr2ngurnntilhhp'uurhr-Iurhr{urb Zruluruururhfr Zurhpurqhurnrplurh opht-rpbhpnrl b

frpurt{ur\urh ru\uhpn{, frhyqhu hurh untlh \upqn{:

Shrlur\urh frhphur\urnur{urpr-iuitrp duruhur\gntplurh }rpur{nttrp nrh}r hurtfur3bpfr

uuruh{hg ururpfrh purgurb 
3 
mpurpurbSntp phur\fr2:
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7. Zurtlulbpfr urtlurqurl-rnr t-rfrurnfr opru\rupqnni hrupg ptr4qp\h1nt trurfuur&hnhntplurilp

\*Frrl hLr hurtrrlhu qurl phur\fr2hhph n: qur\uru, purh 2npu rnn\nup: Urlurquhnt

hlrurnfr opru\urpqnr-d h-ftg ptr4qp\h1nr- hurluurd.hnhnr-p1nr-l-rp urnnpurqpntd hh

hurr.iur3hpfr' +Furh \rq.f phur\fr2hhpp h Lhp\ur3urghnr-il hh hurr.ftulhpfr r1h\u{utpfrb:

trhur\fr2trhpfr hurluru&hntrmp3nrhp urrlurqurhm trlrurnntil hhp\urlurghnuf L

hurfuur&hntrnrl phru\tt:tthph pbrnpurb trbp\urlurgnlgfl[' npulhu hhrlfrhru[, htl1 +p*

ptrtrurp\riurlt \*pqt uurhdurhntd t urrlurqurtrnr tluhnhu\upqn{:

8. Zuilurltrpfr r1h\urr{urpp hurr.iurlhpt, ph*\hftthplt hurfurud.hnhntpSnrhp uururtrurlntg

hhr.nn n2 m2, pul-r rih\ urilu{ur ptrpurgpntil trhp\ru3urghnr-r.i k urt{urqurtrnr hfrur.nfrh'

rur{urqruhnr- phhurp\ilurhp:

9. Lnrlh hurfuur&hnhnrplmtrp ur{urqurhnr phtrurp\durtrp l1*ftttt k hft\ht, trhp\urlug{h1

b ophhpn{ uruhdurhrlurb \*pqtq nt +qn\rlh1 opur\urpqnr-il' r}Flu hhppur\uih

ptrhurp\nttlfrg urnhtlurqtr {hg rur.i}u hhurn:

10. Zurtfulhpf r1h\url-nt.

ur) hurdru3hpfr phur\fr2hhpfr huniurp urnbrlbmri k purrlruFurp ulurltiurhtrhp' itp*qh\

frhhlnr rnhrlur\urtr frhpLur\urnur{urpr.iruh riurprifrhhhpfr qnpbnthhntplurh rlurufrtr b

riuruhur\gh1nr huniurll-rpfr \urnunlrupdurhtr nL qurpqurgr.furLp' url4 trqunnur\n{

oquurqnlbhL"rl hurilur3hpf frhnhphhururJhh \*tpp l, *lLfrpurqh\ilurh rifr2ngtrhp:

p)urqurhnr.lntil t hurtiru3trpfr ptrur\fr2hhpfr frpuqh\tfurh b duruhur\gmp3urh

dfr2ngurnnr-dhhpfr \urqtfur\hpulntilh nL urhg\urgntdp phur\fr2hhpirh dunn2hfr h

hurpdurp {urlphpnrr.l, frh2qhu hurh urnhrlbntr.f t huniruqunnuru}uurh urLhpurdh2ur

qur3ilurtrtrhp' *J+ tflr2ngurnmdhhpfr ilurutll\gh1nt gurh\nr-p1ntl-r hrulurhurb hurtlulhplt

hur2rlurh4urilhhpfr h uur\ur{ur2urpdnth turif hptt hruilurp:

q)\ruqdur\hpqntd k rnhlur\urtr fhpurhur\nur{urpilurhl-r urnptr2{nr1 ophhu4pur\urL b

hhpruophhunpur\urh \urphnpurqnr-lh tlufuur&hntrnrplnrhl-rhpfr L hurluurqbhpfr,

riuruhun{npurqhu hurtiur3trpfr qurpqrugtlurh bpurqFh tt unuph\uh p3nt2h}r, huilur3hpfr

\".t.ihg dururnr-g{nr1 hurtrpurlfrtr burnulnrplnthl-rhpfr nlnpntrhpntd huniurlhpfr

ur{urqurhnr h qh\ur{urpfr npn2mdtrhp}r, hurr,ftulhpfr qilu*r{np hunnur\urqbfr,

pur{ulpul2frhur\ruh, phurqurhqurhur\urh, \hl-ruruqnpbntbhnr-p1urh ilfr2u{u3pft

bpurqp{nr1 r]rnrlrnfunrplmhtrhpf hrutrpurl}rtr lunttltrhp \*rI ptrtrup\nttlhhp, +pulLg

{hpurphplurl urnur2ullr\nrplnttrhhpfr ph4mhntdp h Lrhp\urlurgnr-rip tnufuur&hnhnrltrhnhtt

h l-ruriuurqbhph hhrlfrltu\hhpfrh:



4)hurr.frulLpfr phtu\fr2trhphlt, hruurupur\ntplutr trhp\urlugntglr2hhpfrh frpruqh\nuf h

(l1"td) trhpqpur{ntd k hunirultrpfr rnurpurEpmil \urqtiur\hFulqnq mumgdurh b

{hpruqrurnpurur"nilurtr bpurqrhpntd :

Zuttiru3hpfr 4h\ur{urpp rifrtr2h hurilurlhpfr qrupqurgtlurh prunrudlur bpurqfrpp h rnuph\urtr
p3nt2hfr hurluurqbhpp hurtiulhplr ru{urquhm huurnuuniurhp trbp\ru3rughhp

\uqdullhpqntd h urhg\urgtrmd t hrutrpur3frtr purg lumtfirhp h ptrhurp\miltrhp:
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ZU3UUSULh zULfU.IrbSnhOgUL rrnSU3.Ph Uufgf' UI.qUCbL ZUUU3L€F'\bqU'{UI.f'L
qhs, ZUUU3L€f' SUfUO€nf.U ZUUUI.UT{UqUL qUl.qnq qnl.Un.\ tuntZI.'}UqSUqUL

UUfUhLLbfh .PULUT{}, ULqULnf.ULblI'' nh ebqUqnfuUL qUfqC ZUUSUSbI-fIf',

qnfonhLbnr.r€uL qul-qc uuzuuLblnr. bq zuLlu3hL tru3 l.unhuLbf
qUguUr{bl.'tlblnf' UUUf'L

Zrutfu,r&ur3h <<Shrlur\rutr frhphur\urnrut{urprfuh riuru}rh>> Zur3uruuru-rtrfr Zurhpurqhrnnrplurli

ophtrpf 16-prt hn4{urbf l-fh rftuufr 34-pn \h*h h 54.1-p4 hn4{tuEir, hunfurlhp}r unlurqruhfrtr

npn2nul k'

1.Zurr.iur1hpt, q.*Fq*gtfurh purnunllur Epurqpfr ir ururph\urtr plnt2hfr \runur{ruprftuh (\ruqdilrutr'

hurtrpurlfrh phtrurp\riurtr, |rpur\rutrurgr.iurl-r (\runurprlurh) h tlhpurhu\tlurtr), hruilurlhpfr \"tt.i|t$

ilu1nnr-gr.lnrl hurtrpurlfh burnurlmpSnrtrtrhpfr nlnpurhhpnr-ri hruilurlhpfr unlurqurhnt h qh\u{up}t

npn2nrtihhplr, huniurttrph qtu*rlnp hururur\*qbh, purrlurpur2|rhur\urh, ptiurqurhqurhur\urtr,

\htruruqnpbnrhhnr-plurh rlfr2un{ru1pf bpruqpt{nr1 rlrnrfrn}unr-plnrtrhhpf qnpbphpurghhpnr-rf

hulitulhpfr ptrur\f2hhpfr tfuruhur\gnr-p1nr-hh urqruhn{h1nt hurilurp ur'nhr1bh1 hruriurlhp}r

qh\ruqurphh \lrg, hunftulhpf rnrupurbpmrl htuuurpur\ur\rutr \*nqtrl qnpbnrl <.Zunirultrplr

qurpqurgrlurh purnrurl3ur bp*qph h rnurph\urtr p3nr-2hlr \urnunlurpilurtr rfurpr.lfrh>> ruhr-lurhnr-rinrl

|unphp4ui\gru\urtr riurprifrh/ ulunrhhtn' funphprlur\gur\ruh riruprffrtr/ hhrnhlurl\urqtin{'

1 ) q1 nulurqhrnurpurhlr ru2|urur'nur\urqrih,g' Urul urrl Urul urry urh

2) huniru3trprullrh \urqrfur\hpqnr-p1nr-hhhpfrg' .{urp4urh ,Fur4rugurh h '{urp4uih '}unlhlutt

3) hurilur3hplr tutlurqruhnr ruh4urdhhp' aurphqfrtr Untpurrllurh , Zpurhnt2 Zurilpurp&nuiluh h

I-1 nr-4rflr1ur Uurprnlrpnu3 urtr

a) ptrur\fr2trhp(huniur&url hnr-pl urtfp)'{n1nr11ur Zurpnlurtr It h+h\ Unurphgurh



Uurhr.furhht lunnhp+ur\gur\urh tlurpritrfr qnpbnthhmp3urh, hurhpurl|rh purg lunttihhplr

\uqilur\hpqtfurh, urhg\rugrlurtr h 4purhg r{hpurphplurl ur{urqurhnth tnhrlh\urut{mplnr-h

rnpunftu4phlnr- \urpqp' hunlur&urlh hur{hllurbfr:

Untltr npn2mdh ntdlr tih2 k durhnul ptrrlnrtniurh oprlurhlrg:
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Upqur2htr hurr-iur1

uhqrnhtiphlh 6-It

r{U.oq

<<Zrur-iur3hph quiFqurgriurtr prunurtl3ur bp*qlh h ururph\urtr plnt2hfr \urnur{urpdrutr
r,ftupdfh>> funphp4ur\gur\urh durprihfr qnpbntl-rhntplurl-r, hurtrpurlfrl-r purg luntillrhph

\urqriur\hpultlurh, ruhg\rugliurtr h rlpurLg {hpurphplurlur{urqurhnr-h r.nhr1h\unn{ntp3nr-h

urpurilur4phlnt

L Unrlhnrl uurhdruhr{nrd k Zurlurumurtrfr Zrutrpurqhrnntp3urh Vnr.nurlpfr ,I*nqh

Upqur2htr huniur3hpfr r1h\unlurphtt \hS, huniurlhpfr uurpu-rbpnrd huruurpur\ur\ruh

\*frq..l qnpbnrl <<Zurdurlhpb qurpquigr.iurh purnuni3ur bp-qntt b rnurph\rutr plnt2hfr

\urnur{urpdurtr tlurprifrtr>> [unphp4ur\gut\uLt drupdtrlr/ulunthhur'

|unphprlur\gru\urtr tiurpilftr/ qnpbmhhnrp3url-r, hurhpur3frh Furg lunrdhhplr

\urqilur\hpu1.lurh, urtrg\rugilurtr b +purbg {hpruphplurl ur{urqurhnth

urhqh\urr.n{ntp3 nth rnpuniur4phlnr \urpqp :

2. tunphp4u\gur\urh ilurpdfrhp frp ur2|uunnurhphhpl-r frpru\urhughnttf t L[uuhpit

dlr2ngnr{, npp rup&urtrurqp{ntr.t k:

3. Zrutrprulfrh lunulhhpfrtr \urpnrl hh iluruhur\gh1pn1np 2urhurqpqtt" $hqlt\*\urh h

frpur{urpurtrur\urh ruh&frhp :

4. Zurhpur3frh lunrilhhpfr |rpur\urtrurgriurh duti\huh urntnlurqh 15 op t:

5. $1nr-lurqhr-nrupurhfr frtlnhptrhrnurJlttr \ur3pntil hpruqurpur\r.lnr-il t Zurl,rprulfrh

lunr-ilbhpfr hpr-u{hp, nFE ulurpmhur\nrti t lunrtihhph.l*:ph, duril}r, durti\hurtrhpfr,

ptrhurp\durl-r philurlfr, frl-r2u1hu hurh ptrt-nup\ilurtrp tiruuhur\gh1nt huniurp

2urhurqp.qfrn urtr&urtrg \"tt.ihg hhp\urSurg{nr14frilnr-dLrhp}r phrlnttrilurh

rlbp2tnuduni\hrnfr (hph hilurh 4frilnrti hhp\urlurghhfr ruhhpurdh2rn k) iluruhtr

uhrlh\nrpSnthtrhp:

Zpur{hpp hpurulurpur\{mtl t hurh qurtrq{urbur:ttttr'utLpunnr{urtffr2nghhpn{,

durr.iurhur\*\ttg hhnurhrurlnprlur\gr.IurL ur31ilfr2ngt-rhpn{ li r}rur\gqntti t hurdru3hpfr

ur{urqurtrnt huuurtlurlpnrr-I, frh2qhu hruh urlh {urlphpnr-d, npntrp ilurm2hfr hl-r hurtiurltrpfr

3nr-purpurhgnr-p rluruh ftt*\fh hurtlurp' runhrlurqtr dh\ urhq lntpurpurhSnr-p hp\nt hurqurp

ftiurlUlt huniurp:



6. Zurhprulirh lunrdhhpfr hpurrlhp hpurqurpur\h1nt hhu tih\urhrl frhuhpl-rhuurlfrh

\urlpmd hpurqurpur\{nr-d h fpur{ur\urh ur\rnfr hur}uurqfrbE, hftur{rn\urtr ur\ur}t

ptr4nr-hilurh hfu,ihur{npmrlp, frhyulbu hurh urll hl ntphp :

7. Zurhpurlfrl-r luntdhhpfr ptrpurgpmrl St qlt\*\*h h frpurtlurpurhru\urh urhd.frhp

frtnnhphhuurlbL \ur3pnr-il hpurqurpur\4*b hnpr,lururfr,l |tft*ri*\urtr ur[urfr trur]uurqbfr

{hpruphplurll1rupnq htr hhp\urlurghhlhnhlrg urnur2urp\nrplnthhhph nt 4fnnnqntpSnr-hhhpp,

npnl-rp li*Irr4 htr pnrlh{hl frhurhphhururlfrtr \ur3pnttl hururnt\ ur34 hqruururhn{ uurh4b{urb

ur.hrlnttl \unl nulurp\hlhurftuqurr-nuruluurL L1b\urpntrurlfrtr hurughn{, frh2qhu hurtr \urpnrl

htr qpur{np hhp\ur1urgtrhlur2}uunnur\urqil}rtr: bph urnur2urp\ntp3nttrhbpp tr

4fnnnrlnrp3nrhhhph nr-qrup\{h1htr k1h\urpntrurlfrh hruughn{, urulur ur2}uunnur\*q.in nl nL2,

purh dh\ ur2|uunnruhpurjfrh opqu pLpurgpntri, hbrnurrlurp& \urqfr rlfr2ngnq rnhrlh\urgtrntri L

hurdruqurururuluuh rlfrurnrlntplmtrhhpp h urnru2urp\nr-pSntlrtrhph uururhrulnt riurufrh:

8. Zurtrpur3frtr lunr-tihhpfr hpur{hpp hFurulurpur\t1ntg urntnlurqh ururutrhp\nl oF hhrnn

|rpurlurhurgrlnrd k hurh hruhpurSfrl-r \uril 2urhuiqFqfln urhd.ruhg hhrn purg lunttihhp:

U2]uunnur\*q.lh trhp\urlrugnr-ghtp hurfuurqbu tr2urhur\tlurb durttfrh purgntil L

luntdhhpp, hhp\urlurghntr,l k hurtlurqrurnurufuurh hurfuurqblr hurilurnnur tr\rupurqfpp,

phhurp\riuih hurpghpfr 2p2urhur\p, ur2|uururur\urqil|r hhp\urlurgnlghl hurh4fruurgn4

hurl-rpurSfrh pmr.ihhpfr pulpnnlrlulphh, irtr2qhu truh iluruhur\frgbhpfrh urpurdur4pntil t
hurilurqurr-nuruluruh l-rlntphp pLrhrup\ntilhhpfr rlhpurphplrul npnhp ,lhltf u1l4

hpurqrupur\rl*b 2kfrh hrlhl frhrnhptrhrnurl hL \ur1 pmil :

9. Zurhpurl|rh lunrdlrhph purprnnllurpp \urqttnui k luntr.ltrhpfr {hpurphplrul qpur{np

urpd.urhurqpntpl nrh, nph uurnpurqp{ntr,l k {hp2fL[u \nrpifrg :

Up&urtrurqpmp3mhnr-il ulhurp k urilpuqpr{urb frhhh lunttlhhph frpur\url,rurgLnl rluptltrfr

urhrlurtrnr.ilp, lumrlhbplr uriluurfuh{n, phtiurh, iftuutrur\}rglthfttt urnur2urp\ntplnrtrtrhph n-

4frnnrlnrplnrl-rl-rhpp: Uruuhur\frgLhpl \*Pt1 hb urnur2urp\ntplnrtrhhpp b

4fnnnrlnr-p3nrhhhpp trhp\ru3urgtrhl trurh qpur{np: apur{np t-rhp\ur3urg{ub

urnur2urp\ntplnthbhpp h 4|rurnrlntplnthhhpp \grlnttl htr urp&urtrurqpntplurhp:

10. Zurhprulfrh punrtltrhpfr urprl3nr-hpntr,f ptrhurp\tfurh 4p{urb hurpghpir urnhlntp3urr-lp

uuurg{urb 3nr-purpurtr)Jnlp urnur2urp\ntplurtr nr 4fnnnrlnrplrul-r rlhplntbntplurl-r, fh2qhu

hurh 4purhg urdrlrnrlnlurtr hfrilurh rlp* \-Ft.t t \uruturp{hltrur}uurqbfr urtrhpurdh2ur

grurd2ur\nrr-lhhp:



11. ZurtrpurSfrtr lumilhhpfr ru{rupurfrg hhurn hnoplur durd\humrti trur}uurqbft

g11d2ru\rlrub ullpphput\p h utnugrlurb nt ptr4nttnlrub urnu2urp\ntplnthhhph nt

4|rurnqmp3nrhtrhpp rnhrlur4prlnrtt t |rtrurhphhunulfrtr \urlpntil h uurhtfuh{urb \urpqn{

elqqn\q"rti k ur{uqubnr- trfrutnfr opur\rupqntil nt upurtlu4p{nttl rurlurqurhnt

urtr4unlhhpfrL:



  

Հավելված 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի 

                                                                                   Մրգաշեն համայնքի ավագանու 

 2008 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1- Ն որոշման                                    

Փոփ. 2012թվականի նոյեմբերի 28-ի N 25 - Ն որոշման                   

Փոփ. 2013թվականի սեպտեմբերի 6-ի N 25-Ն որոշում  
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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 Համայնքի ավագանին ներկայացուցչական մարմին է և համայնքի բնակչության բարե-

կեցության, բարելավման նպատակով սեփական պատասխանատվությամբ իրականացնում է 

ժողովրդի իշխանությունը, օրենքի շրջանակներում ապահովում համայնքային խնդիրների 

լուծումը և տնօրինում համայնքի սեփականությունըֈ 

 Համայնքի ավագանին կազմված է 7 անդամներից, գործում է 1-ին փողոց 22 հասցեումֈ 

 

1. Նպատակը 

1. Սույն կանոնակարգն ընդունված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ 

օրենքի հիման վրաֈ  

2. Սույն կանոնակարգը նպատակաուղղված է Մրգաշեն համայնքի ավագանու, 

ավագանու հանձնաժողովների և անդամների գործառույթների արդյունավետ կատարմանը, 

ինչպես նաև նրանց փոխգործակցությանը գյուղապետարանի աշխատակազմի հետ 

տեղական ինքնակառավարման իրականացման գործումֈ  

3. Սույն կանոնակարգը կարգավորում է ավագանու նիստերի անցկացման վայրը, 

կարգը, ինչպես նաև ավագանու որոշումների նախագծերի ներկայացման, քննարկման, 

ընդունման ու հրապարակման կարգըֈ  

2.Համայնքի ավագանու գործունեության կազմակերպումը  

1. Համայնքի ավագանին գործում է սույն կանոնակարգին համապատասխան՝ 

նիստերի, ինչպես նաև իր ստեղծած մշտական գործող կամ ժամանակավոր 

հանձնաժողովների միջոցովֈ 

2. Ավագանու նիստերն անցկացվում են ոչ պակաս, քան երկու ամիսը մեկ անգամֈ 

Կարող են անցկացվել նաև արտահերթ նիստերֈ  

3. Համայնքի ղեկավարը համայնքի նստավայրում անհրաժեշտ պայմաններ է 

ստեղծում համայնքի ավագանու՝ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով և սույն 

կանոնակարգով նախատեսված կարգով գործունեությունն իրականացնելու համարֈ  

4. Համայնքի ավագանու գործունեությունը հիմնվում է հարցերի ազատ քննարկման և 

կոլեկտիվ լուծման սկզբունքների վրաֈ 

5. Համայնքի ավագանու աշխատանքային լեզուն հայերենն էֈ  

 

 

 



2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԵՐԸ  

3. Նորընտիր ավագանու առաջին նիստը 

1. Առաջին նիստի բացման առթիվ ողջույնի ելույթով հանդես է գալիս համայնքի 

ղեկավարը կամ պաշտոնակատարը, որը և վարում է նիստըֈ 

2. Նիստը վարողը ներկայացնում է ավագանու անդամներին` կարդալով 

յուրաքանչյուրի անուն ազգանունը, մասնագիտությունը և կուսակցական 

պատկանելիությունըֈ 

3. Ավագանու անդամը, հանդիսավոր պայմաններում, նորընտիր ավագանու առաջին 

նիստի ժամանակ երդվում է. "Ես`------------------------------ ստանձնելով ՀՀ Կոտայքի   մարզի 

Մրգաշեն համայնքի ավագանու անդամի լիազորությունները, երդվում եմ իմ ողջ 

գործունեության ընթացքում առաջնորդվել ՀՀ Սահմանադրությամբ ու օրենքով, անշեղորեն 

պահպանել ՀՀ քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, գործել ի նպաստ համայնքի 

զարգացման ու բարօրությանֈ  

4. Երդումը տրվում է անհատական կարգով, տեքստի ընթերցմամբֈ  

5. Ավագանու անդամը ստորագրում է իր ընթերցած տեքստըֈ  

4.Նիստի օրակարգի քննարկման կարգը  

      1. Համայնքի ավագանու նիստերի օրակարգի նախագիծը ձևավորում են համայնքի 

ղեկավարը և ավագանու անդամները` աշխատակազմի քարտուղարին նիստից 

առնվազն տասը օր առաջ ներկայացրած գրավոր հարցերից:   

Համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում հարց ընդգրկելու նախաձեռնությամբ կարող է 

հանդես գալ նաև համայնքում հաշվառված, տասնվեց տարին լրացած անձանց ոչ պակաս, 

քան չորս տոկոսը/ մինչև 1000 բնակիչ, երկու տոկոսը 1000-10000 բնակիչ/: 

      2. Նիստի օրակարգի նախագիծը, դրանում ընդգրկված հարցերի որոշման նախագծերը 

և համապատասխան փաստաթղթերը նիստն սկսվելուց առնվազն յոթ օր առաջ 

տրամադրվում են ավագանու անդամներին:  

      3. Ավագանու նիստը սկսվում է օրակարգի հաստատմամբ 

4. Ավագանու նիստի ժամանակ օրակարգում ներառված հարցերի հերթականությունը 

կարող է փոխվել ավագանու որոշմամբֈ  

5. Օրակարգում ընդգրկված որոշման նախագծերը քննարկվում և քվեարկվում են 

առանձին-առանձինֈ  

 

 

 

 



5.Համայնքի ավագանու նիստերի գումարման կարգը  

1. Նիստը կարող է ընդհատվել ավագանու որոշմամբ, նիստին ներկա ավագանու 

անդամների ձայների մեծամասնությամբ` համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու անդամի 

առաջարկովֈ 

2. Ավագանու որոշմամբ, նիստին ներկա ավագանու անդամների ձայների 

մեծամասնությամբ, օրակարգում ընդգրկված հարցը կարող է տեղափոխվել հաջորդ 

նիստերի քննարկմանըֈ 

6.Համայնքի ավագանու արտահերթ նիստը  

1. Արտահերթ նիստ հրավիրելու մասին ավագանու անդամներին տեղյակ է պահվում 

աշխատակազմի միջոցովֈ  

2. Ավագանու արտահերթ նիստը համարվում է ավարտված, եթե սպառվել են 

օրակարգի բոլոր հարցերըֈ 

3. Արտահերթ նիստը կարող է ընդհատվել ավագանու որոշմամբֈ 

4. Արտահերթ և հերթական նիստերում քննարկվող հարցերի որոշման նախագծերի 

ընդունման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին ներկայացվում են համանման 

պահանջներֈ 

7. Նիստերի իրավազորությունը  

1. Ավագանու նիստը սկսվելուց առաջ աշխատակազմի քարտուղարը անց է կացնում 

նիստին ներկայացած և քվեարկություններին մասնակցած ավագանու անդամների 

գրանցումֈ  

2. Գրանցումներն արվում են հատուկ մատյանում, որտեղ նշվում է նաև նիստից 

ավագանու անդամի բացակայելու պատճառըֈ 

3. Համայնքի ավագանու նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա են ավագանու 

անդամների կեսից ավելինֈ 

4. Նիստի իրավազորությունը վավերացվում է նաև նիստի ընդհատումներից կամ 

ընդմիջումներից հետոֈ 

8. Դռնբաց և դռնփակ նիստերը  

1. Համայնքի ավագանու նիստերը դռնբաց ենֈ Համայնքի ղեկավարի հրավերով 

ավագանու նիստին մասնակցում են աշխատակազմի աշխատակիցներըֈ 

2. Համայնքի ավագանին նիստին կարող է հրավիրել և լսել ցանկացած անձիֈ 



3. Ավագանու որոշումներն ու ուղերձները կարող են հրապարակվել ռադիոյով, 

հեռուստատեսությամբ, մամուլում, հասարակական վայրերում կամ այլ ձևով` բնակչությանն 

այն մատչելի դարձնելու համարֈ  

4. Առանձին դեպքերում դռնփակ նիստի առաջարկով կարող է հանդես գալ համայնքի 

ղեկավարը կամ ավագանու անդամըֈ Ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու 

երրորդի որոշմամբ կարող է անցկացվել դռնփակ նիստֈ  

5. Դռնփակ նիստում, բացի ավագանու անդամներից, նիստը վարողից և 

արձանագրողից իրավունք ունեն ներկա գտնվել միայն ավագանու որոշմամբ հրավիրված 

անձինքֈ  

6. Դռնփակ նիստում ընդունված որոշումները հրատարակվում ենֈ  

9. Ավագանու նիստի վարման կարգը 

Համայնքի ավագանու նիստը հրավիրում և վարում է համայնքի ղեկավարը կամ 

պաշտոնակատարը. նրանք ունեն խորհրդակցական ձայնի իրավունքֈ  

Նիստը վարողը՝  

ա) բացում, ընդհատում և փակում է նիստը,  

բ) ձայն է տալիս ելույթ ունեցողներին,  

գ) կազմակերպում է քվեարկության անցկացումը և դրանց արդյունքների 

հրապարակումը,  

դ) կարող է ընդմիջել ելույթները՝ նիստի բնականոն ընթացքը վերականգնելու 

նպատակովֈ 

10. Ավագանու նիստերի արձանագրումը 

1. Համայնքի ավագանու նիստի արձանագրությունն իրականացնում է 

աշխատակազմի քարտուղարըֈ  

2. Նիստերի արձանագրությունները պահպանվում են  համայնքի նստավայրումֈ  

3. Նիստերի ավարտից հետո` 3 օրվա ընթացքում, այդ նիստերի 

արձանագրությունները վավերացվում են նիստին ներկա ավագանու անդամների կողմիցֈ  

11. Բնակչության մասնակցությունը  

1. Բնակչությունը իրավունք ունի մասնակցելու համայնքի ավագանու նիստերինֈ 

Համայնքի ղեկավարը պարտավոր է ապահովելու անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններ 

բնակչության, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և 

լրատվամիջոցների մասնակցության համարֈ Ցանկացած անհատ կամ խումբ, ով ցանկանում 

է դիմել ավագանուն հերթական նիստի ժամանակ օրակարգային հարցերի վերաբերյալ, 



պետք է իր հարցադրումը գրավոր ներկայացնի աշխատակազմի քարտուղարին նախքան 

նիստի սկսելըֈ Սակայն, ավագանին ինքն է որոշում նիստի ժամանակ անհատին կամ խմբին 

լսելու հարցըֈ  

2. Բնակչության հարցադրումները և առաջարկությունները օրակարգային ցանկացած 

հարցի վերաբերյալ թույլատրվում են ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների մեկ 

երրորդովֈ Ավագանու հերթական նիստերի վերջում հատկացվում է 30 րոպե ժամանակ` 

քաղաքացիների կողմից ավագանուն ուղղված ցանկացած հարցադրմանը, որը վերաբերում է  

համայնքին, պատասխանելու համարֈ  

3. Հարցադրումների և առաջարկությունների հեղինակը ներկայանում է` նշելով իր 

անունն ու ազգանունըֈ  Համայնքի ղեկավարը հերթականությամբ խոսք է տրամադրում 

ելույթ ունենալ ցանկացողներինֈ  

4. Հարցադրումների և առաջարկությունների հիման վրա ավագանին նիստին ներկա 

անդամների ձայների մեծամասնությամբ կարող է դիմել հանձնաժողովներին կամ 

աշխատակազմին լրացուցիչ տեղեկատվություն տրամադրելու հարցի դիտարկման համարֈ 

5. Բնակիչները, հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների 

ներկայացուցիչները պարտավոր են զբաղեցնել իրենց համար նախատեսված տեղերը և  

հետևել սույն կանոնակարգի 9-րդ կետով հաստատված ավագնու նիստի վարման կարգինֈ  

 

3.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ 

 ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

12. Համայնքի ավագանու նիստում հարցերի քննարկման կարգը  

1. Հարցերի քննարկումը սկսվում է նիստի օրակարգի հաստատումից հետոֈ 

Օրակարգային հարցի քննարկումը տեղի է ունենում հետևյալ հաջորդականությամբ՝ 

ա) հիմնական զեկոցողի ելույթը. 

բ) հարցեր զեկուցողին. 

գ) հարակից զեկուցողի ելույթը. 

դ) հարցեր հարակից զեկուցողին 

ե) մտքերի փոխանակություն. 

զ) եզրափակիչ ելույթներ. 

է) քվեարկությունֈ 

 

 



2. Որպես հիմնական զեկուցող հանդես է գալիս տվյալ հարցի հեղինակը, իսկ 

համայնքի բնակիչների նախաձեռնությունը ավագանու նիստում ներկայացնում է 

նախաձեռնող բնակիչների ընտրած ներկայացուցիչը, իսկ որպես հարակից զեկուցող` 

հանձնաժողովի ներկայացուցիչըֈ  

3. Եթե հարցի քննարկումը ընդմիջվել է, ապա ընդմիջման ժամկետը լրանալուց հետո 

քննարկումը վերսկսվում է այն փուլից, որից այն ընդմիջվել էրֈ  

4. Հարցի քննարկման ընթացքում հատկացվում են` 

ա) զեկուցման համար` մինչև 7 րոպե 

բ) հարցերի համար` մինչև 3 րոպե 

գ) ելույթների համար` մինչև 5 ական րոպե 

դ) եզրափակիչ ելույթի համար մինչև 7 ական րոպե 

5. Քննարկվող հարցի վերաբերյալ զեկուցողի առաջարկությունը քվեարկության է 

դրվում առաջին հերթինֈ Զեկուցողի առաջարկությունը չընդունվելու դեպքում քվեարկվում 

են մտքերի փոխանակության ժամանակ արված մյուս առաջարկություններըֈ Այդ 

առաջարկությունների քվեարկման հաջորդականությունը որոշում է համայնքի ղեկավարըֈ 

13. Հարցեր տալու կարգը 

1. Հարցեր տալու համար ավագանու անդամների հերթագրումը իրականացնում է 

նիստը վարողըֈ  

2. Հարցերը տրվում են ըստ հերթագրման հաջորդականության, նիստը վարողի 

հայտարարությամբֈ 

3. Եթե հարց տվողի և զեկուցողի միջև սկսվում է բանավեճ, ապա նիստը վարողը 

կարող է դադարեցնել հարցադրումըֈ 

4. Մտքերի փոխանակության ընթացքում ելույթ ունեցողին հարցեր չեն տրվումֈ 

14. Մտքերի փոխանակության կարգը 

1. Մտքերի փոխանակության ժամանակ ավագանու յուրաքանչյուր անդամին ելույթ 

ունենալու հնարավորություն է տրվումֈ  

2. Ավագանու անդամը կարող է նույն հարցի շուրջ երկրորդ անգամ ելույթ ունենալ 

միայն այն դեպքում, եթե ելույթով հանդես են եկել մյուս բոլոր ցանկություն ունեցողներըֈ  

3. Մտքերի փոխանակությանը, բացի ավագանու անդամներից և համայնքի 

ղեկավարից, այլ անձինք կարող են մասնակցել միայն ավագանու համաձայնությամբֈ  



4. Ավագանու անդամները ելույթ ունենալու ցանկությունը հայտնում են նստած տեղից 

ձեռք բարձրացնելու միջոցով կամ համայնքի ղեկավարին նախապես գրավոր իրազեկման 

միջոցովֈ 

5. Ելույթ ունեցողները հանդես են գալիս նիստը վարողի հայտարարությամբֈ 

6. Համայնքի ղեկավարը դադարեցնում է համայնքի ավագանու ելույթը, եթե վերջինս 

գերազանցում է իրեն հատկացված ժամանակը նախազգուշացումից հետոֈ 

15. Որոշումների ընդունումը 

1. Քննարկվող հարցերի վերաբերյալ որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա 

ավագանու անդամների ձայների մեծամասնությամբ՝ բաց քվեարկությամբ, եթե այլ բան 

նախատեսված չէ <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքով և սույն 

կանոնակարգովֈ  

2. Ավագանու քվեարկությանը կարող են դրվել միայն սույն կանոնակարգով 

սահմանված կարգով ավագանու անդամներին բաժանված և քննարկված նախագծերըֈ  

3. Համայնքի ավագանու որոշման մեջ նշվում են որոշման նախագծին կողմ, դեմ և 

ձեռնպահ քվեարկած ավագանու անդամների ազգանունները, որոնց դիմաց նրանք 

ստորագրում ենֈ  

4. Համայնքի ավագանու որոշումը կնքում է համայնքի ղեկավարըֈ 

16. Քվեարկության անցկացման կարգը   

1. Նիստը վարողը քվեարկությունից առաջ կրկնում է քվեարկության դրվող 

առաջարկությունները, ճշտում է դրանց ձևակերպումները և հիշեցնում է նաև, թե ձայների 

ինչ քանակով է ընդունվում որոշումըֈ 

2. Քվեարկությունը իրականացվում է նիստը վարողի հայտարարությամբֈ Ձայները 

հաշվում է աշխատակազմի քարտուղարըֈ 

3. Ավագանու անդամը քվեարկում է անձամբ՝ կողմ, դեմ, ձեռնպահֈ  

4. Քվեարկության ավարտից հետո նիստը վարողը հրապարակում է քվեարկության 

արդյունքներըֈ 

4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԸ 

17. Համայնքի ավագանու անդամների իրավունքները  

       Համայնքի ավագանու անդամն իրավունք ունի՝ 

1. հարցեր ուղղել համայնքի ղեկավարին և ստանալ բանավոր կամ գրավոր 

պատասխան ավագանու հաջորդ հերթական նիստի ժամանակ, եթե ավագանին այլ որոշում 

չի ընդունում. 



2. հնարավորության դեպքում մասնակցել ավագանու վերապատրաստման 

դասընթացներին, ինչպես նաև փորձի փոխանակման այցերինֈ 

18. Համայնքի ավագանու անդամի պարտականությունները  

Համայնքի ավագանու անդամը պարտավոր է իր գործունեության ընթացքում 

առաջնորդվել օրենքով և համայնքի բարօրությանն ուղղված համոզմունքովֈ  

       Համայնքի ավագանու անդամը պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով՝ 

1. մասնակցել ավագանու այն հանձնաժողովների նիստերին, որոնց կազմում նա 

ընդգրկված է. 

2. նախապես ծանոթանալ իրեն փոխանցվող քննարկման ենթակա նյութերին. 

3. ծանոթանալ քաղաքացիներից ստացված դիմումներին և օրենքով սահմանված 

կարգով պատասխանել դրանց. 

4. իրազեկ լինել տեղական ինքնակառավարմանը վերաբերող օրենսդրությանը. 

5. հետևել համայնքի ավագանու և աշխատակազմի գործունեությանը վերաբերող 

նյութերի լուսաբանմանը տեղական զանգվածային լրատվամիջոցներում. 

6. առաջնորդվել  համայնքի ավագանու հաստատված կանոնակարգով 

19. Համայնքի ավագանու նիստերից անհարգելի բացակայելու դեպքում ավագանու 

անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման կարգը   

1. Ավագանու անդամների մասնակցությունը նիստերին ու քվեարկություններին 

հաշվառում է աշխատակազմի քարտուղարըֈ  

2. Աշխատակազմի քարտուղարը եռամսյակը մեկ անգամ ավագանու անդամներին 

տեղեկանք է տալիս նախորդ նիստերից կամ քվեարկություններից  իրենց բացակայության 

մասինֈ  

3. Նիստերից ու քվեարկություններից իր բացակայության պատճառի մասին 

ավագանու անդամը տեղեկացնում է աշխատակազմի քարտուղարինֈ Աշխատակազմի 

քարտուղարը ավագանու նիստի ժամանակ հրապարակում է ավագանու անդամի 

բացակայության պատճառը, որը և արձանագրվում էֈ 

4. Ավագանու անդամը նիստերից կամ քվեարկություններից իր բացակայության 

պատճառի մասին աշխատակազմի քարտուղարին, սույն կանոնակարգով սահմանված 

կարգով, չտեղեկացնելու դեպքում բացակայությունը համարվում է անհարգելի և 

արձանագրվում է համապատասխանաբարֈ Բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ 

աշխատակազմի քարտուղարին ներկայացվում է անաշխատունակության թերթիկ կամ 

տեղեկանք բժշկիցֈ  



5. Աշխատակազմի քարտուղարի կողմից տարվող հաշվառման հիման վրա, համայնքի 

ղեկավարը կամ ավագանու անդամը հերթական նիստի քննարկմանն է ներկայացնում 

ավագանու որոշման նախագիծը` մեկ տարվա ընթացքում նիստերի կամ քվեարկությունների 

ավելի քան կեսից ավագանու անդամի բացակայելն անհարգելի համարելու մասինֈ Որոշման 

նախագծին կցվում է նիստերից կամ քվեարկություններից ավագանու անդամի 

բացակայության արձանագրված պատճառներըֈ  

6. Ավագանու անդամն առնվազն 7 օր առաջ գրավոր տեղեկացվում է ավագանու 

նիստում իր բացակայությունների հարցի քննարկման մասինֈ Ավագանու անդամի 

բացակայության դեպքում, հարցի քննարկումը հետաձգվում է մինչև հաջորդ հերթական կամ 

արտահերթ նիստը, որտեղ այն քննարկվում է անկախ նրա ներկայությունիցֈ 

7. Յուրաքանչյուր ավագանու անդամի բացակայությունների վերաբերյալ որոշման 

նախագիծը քննարկվում է առանձին` սույն կանոնակարգի 3-րդ գլխի 12-րդ բաժնով 

սահմանված կարգովֈ Քննարկման ընթացքում ավագանու անդամը կարող է ելույթ ունենալ, 

պատասխանել հարցերին, հանդես գալ 5  րոպե տևողությամբ եզրափակիչ ելույթովֈ 

8. Նիստերի կամ քվեարկությունների կեսից ավելիին ավագանու անդամի բացակայելն 

անհարգելի համարելու մասին համայնքի ավագանու որոշումն ընդունվում է նիստին ներկա 

ավագանու անդամների ձայների մեծամասնությամբֈ 

20. Շահերի բախումը  

1. Ավագանու անդամը չի կարող մասնակցել ավագանու այն որոշման 

քվեարկությանը, որն առնչվում է իր, իր ընտանիքի անդամների և մերձավոր բարեկամների 

(ծնող, քույր, եղբայր, երեխա) շահերինֈ  

2. Եթե առկա է վերը նշված հանգամանքներից որևէ մեկը, ապա համայնքի ավագանին 

տեղեկացվում է դրա մասին նախքան տվյալ հարցի քննարկման և քվեարկությանը սկսելըֈ 

3. Եթե շահերի բախման առկայության դեպքում ի հայտ են գալիս վիճահարույց 

հանգամանքներ, ապա համայնքի ավագանին հետաձգում է որոշման կայացումը` լրացուցիչ 

պարզաբանումներ կատարելու նպատակովֈ 

21. Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա քաղաքացիներին համայնքի 

պատվավոր քաղաքացի կոչում շնորհելու(զրկելու) կարգը  

Համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչումը պատվավոր կոչում է, որը նախատեսված 

է  <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքովֈ  

Համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչումը շնորհվում է հետևյալ կարգով` 



1. Համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչմանը արժանանում են, անկախ 

ազգությունից, քաղաքացիությունից, ռասայից, սեռից, դավանանքից, քաղաքական կամ այլ 

հայացքներից, գույքային կամ այլ դրությունից, այն քաղաքացիները, որոնք իրենց 

երկարամյա անբասիր աշխատանքով կամ բացառիկ մեծ վաստակով նպաստել են համայնքի 

բարգավաճմանը, ակնառու ներդրում ունեն համայնքի տնտեսական, մշակութային 

զարգացման գործում, բացառիկ ավանդ ունեն մշակույթի, արվեստի, գրականության կամ 

գիտության զարգացման բնագավառումֈ 

2. Համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհելու (զրկելու) առաջարկը 

ավագանու հաստատմանն է ներկայացնում համայնքի ղեկավարըֈ Համայնքի ղեկավարին 

նման առաջարկով կարող են դիմել ավագանու անդամները, հասարակական 

միավորումները, հիմնադրամները, իրավաբանական անձանց միությունները, մշակութային, 

գիտական, կրթական կազմակերպություններըֈ  

3. Առաջարկ ներկայացնողը պարտավոր է հիմնավորել այն, համակողմանիորեն 

լուսաբանել համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչմանը ներկայացվող քաղաքացու կյանքը, 

գործունեությունը, ներկայացնել համապատասխան նյութեր և քաղաքացու լուսանկարըֈ 

4. Ստացված առաջարկությունները քննարկում է համայնքի ավագանին, և նիստին 

ներկա անդամների ձայների մեծամասնությամբ որոշում է կայացնում համայնքի պատվավոր 

քաղաքացու կոչում շնորհելու մասինֈ 

5. Համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչմանն արժանացած անձանց տրվում է 

վկայականֈ  

6. Համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհելու (զրկելու) մասին համայնքի 

ավագանու որոշումը հրապարակվում է, հնարավորության դեպքում լուսաբանվում է 

տեղական զանգվածային լրատվության միջոցներովֈ  

5. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ 

22. Հանձնաժողովները և դրանց գործունեությունը 

1. Համայնքի ավագանին, իրեն վերապահված լիազորությունների իրականացման 

համար, իր որոշմամբ կարող է ստեղծել մշտական գործող կամ ժամանակավոր 

հանձնաժողովներֈ 

2. Հանձնաժողովները ստեղծվում են որոշումների նախագծերի և այլ 

առաջարկությունների նախնական քննարկման և դրանց վերաբերյալ համայնքի ավագանու 

եզրակացություններ տալու նպատակովֈ 

3. Հանձնաժողովների անդամների կազմը հաստատվում է համայնքի ավագանու 

որոշմամբֈ  



23. Մշտական հանձնաժողովները և նրանց գործունեությունը 

1. Մշտական հանձնաժողովները կարող են լինել` 

ա) գիտության, կրթության, մշակույթի և երիտասարդության հարցերի մշտական 

հանձնաժողով. 

բ) սոցիալական, առողջապահության և բնության պահպանության հարցերի մշտական 

հանձնաժողով. 

գ) իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով. 

դ) ֆինանսավարկային, բյուջետային և տնտեսական հարցերի մշտական 

հանձնաժողով. 

ե) ենթակառուցվածքներին առնչվող հարցերի մշտական հանձնաժողով. 

3. Իրենց գործունեությունն իրականացնելու ընթացքում հանձնաժողովները 

կարող են աշխատանքի մեջ ներգրավել փորձագետների և խորհրդատուների, որոնք իրենց 

մատուցած ծառայություների դիմաց կարող են վարձատրվել համայնքի բյուջեիցֈ 

24. Ժամանակավոր հանձնաժողովը և նրա գործունեությունը 

1. Ժամանակավոր հանձնաժողովները ստեղծվում են առանձին որոշման նախագծերի 

նախնական քննարկման կամ որոշակի իրադարձությունների և փաստերի մասին 

ավագանուն եզրակացություններ, տեղեկանքներ ներկայացնելու համարֈ 

2. Ավագանին ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելիս սահմանում է նրա 

խնդիրները, գործունեության ժամկետը և աշխատակարգըֈ  

3. Իր գործունեության արդյունքների մասին ժամանակավոր հանձնաժողովը 

սահմանված ժամկետում զեկուցում է ավագանու նիստումֈ  

25. Հանձնաժողովի աշխատանքների համակարգումը 

1. Մշտական հանձնաժողովի աշխատանքները համակարգվում են իր կողմից 

ընդունված աշխատակարգի միջոցովֈ Հանձնաժողովի կազմից ընտրվում է հանձնաժողովի 

նախագահ, եթե աշխատակարգով այլ բան նախատեսված չէֈ  

2. Հանձնաժողովի նախագահի թեկնածությունը հաստատվում է հանձնաժողովի 

նիստին ներկա ավագանու անդամների ձայների մեծամասնությամբֈ  

3. Մշտական հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունները դադարում են, եթե 

դադարել են նրա որպես ավագանու անդամի լիազորություններըֈ 

4. Հանձնաժողովի նախագահը` 

ա) նախապատրաստում և վարում է հանձնաժողովի նիստերը. 

բ) գումարում է հանձնաժողովի արտահերթ նիստերը. 



գ) հանձնաժողովի հաստատմանն է ներկայացնում հանձնաժողովի նիստի օրակարգի 

նախագիծը. 

դ) ավագանու նիստին է ներկայացնում հանձնաժողովի եզրակացությունները և 

առաջարկությունները ուսումնասիրվող հարցի վերաբերյալֈ 

ե) ընթացք է տալիս և պատասխանում է հանձնաժողովին ուղղված դիմումներինֈ 

5. Հանձնաժողովի նախագահի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում են  

համաձայն հանձնաժողովի աշխատակարգիֈ  

26. Հանձնաժողովների նիստերի հրավիրման կարգը 

1. Հանձնաժողովի նիստերը տեղի են ունենում համայնքի ավագանու նստավայրումֈ 

Այլ վայրում հանձնաժողովի նիստ կարող է անցկացվել հանձնաժողովի որոշմամբֈ 

2. Հանձնաժողովի արտահերթ նիստը գումարվում է ըստ անհրաժեշտության` նիստը 

նախաձեռնողի սահմանած ժամկետում, համաձայն հանձնաժողովի աշխատակարգիֈ  

3. Ժամանակավոր հանձնաժողովի հերթական նիստերը գումարվում են 

հանձնաժողովի  կողմից սահմանած ժամկետներումֈ 

27. Հանձնաժովների նիստերի անցկացման կարգը 

1. Հանձնաժողովի նիստում կարող են ներկա գտնվել ավագանու անդամները, 

համայնքի ղեկավարը և հանձնաժողովի կողմից հրավիրված այլ անձինքֈ 

2. Հանձնաժողովի որոշմամբ հրավիրված անձինք տեղեկացվում են քննարկումներից 

առնվազն երեք օր առաջֈ  

28. Հանձնաժողովի նիստում քննարկումների կազմակերպման և որոշումների 

ընդունման կարգը 

1. Հանձնաժողովի նիստը սկսվում է օրակարգի հաստատումովֈ Մինչև օրակարգի 

հաստատումն այլ հարցեր չեն քննարկվումֈ 

 Նիստում հարցերը քննարկվում են հետևյալ հաջորդականությամբ` 

ա) հիմնական զեկուցողի ելույթը. 

բ) հարցեր հիմնական զեկուցողին. 

գ) հարակից զեկուցողի ելույթը (եթե այդպիսիք կան). 

դ) հարցեր հարակից զեկուցողին. 

ե) մտքերի փոխանակություն. 

զ) հիմնական զեկուցողի եզրափակիչ ելույթը. 

2. Հանձնաժողովի նիստում յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ քվեարկությունը 

կատարվում է հարցի քննարման ավարտից հետոֈ 



3. Նիստում քվեարկությունները կատարվում են միայն  տվյալ հանձնաժողովի 

անդամների առաջարկությամբֈ 

4. Հանձնաժողովի անդամը կարող է հրաժարվել քվեարկությանը մասնակցելուցֈ 

5. Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա հանձնաժողովի 

անդամների ձայների մեծամասնությամբֈ 

6. Նիստի արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի անդամներըֈ 

6. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵՆ 

30. Բյուջեի նախագծի քննարկման կարգը 

1. Համայնքի բյուջեի նախագիծը համայնքի ավագանուն է ներկայացնում համայնքի 

ղեկավարըֈ Բյուջեի նախագիծը ներկայացնելուց հետո հանդես են գալիս՝ 

ա) համապատասխան հանձնաժողովի ներկայացուցիչը՝ ներկայացնելով բյուջեի 

նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի եզրակացությունը. 

բ) ըստ ցանկության՝ մյուս հանձնաժողովների մեկական ներկայացուցիչները՝ 

ներկայացնելով բյուջեի նախագծի վերաբերյալ համապատասխան հանձնաժողովի 

եզրակացությունըֈ 

2. Համայնքի ավագանու անդամները համայնքի ղեկավարին և մյուս զեկուցողներին 

հարցեր են տալիս սույն կանոնակարգի 3-րդ գլխի 12-րդ բաժնով սահմանված կարգով, որից 

հետո տեղի է ունենում մտքերի փոխանակություն սույն կանոնակարգով սահմանված 

կարգովֈ 

31. Համայնքի բյուջեի կատարման հաշվետվության ներկայացման և քննարկման 

ժամկետները  

1. Համայնքի ղեկավարը, եռամսյակը մեկ անգամ՝ մինչև հաշվետու եռամսյակին 

հաջորդող ամսվա 15-ը, բյուջեի կատարման ընթացքի մասին հաղորդումներ է ներկայացնում 

համայնքի ավագանունֈ 

2. Համայնքի ղեկավարը համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը 

համայնքի ավագանուն ներկայացնում է մինչև հաշվետու բյուջետային տարվան հաջորդող 

տարվա մարտի 1-ըֈ 

3. Համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը ավագանու նիստում 

քննարկվում և հաստատվում է աուդիտորական մասնագիտացված եզրակացության 

առկայությամբ` մինչև ընթացիկ տարվա մարտի 20-ըֈ 

 

 



32. Համայնքի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը, բովանդակությունը և 

քննարկման կարգը  

1. Համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը ներառում է՝ 

ա) տեղեկություններ հաշվետու տարում համայնքի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի 

հիմնավորվածության վերաբերյալ, դրանց համապատասխան վերլուծությունը հաշվետու 

տարվան նախորդող տարվա փաստացի և հաշվետու տարվա համար հաստատված և 

փաստացի կատարված համապատասխան ցուցանիշների միջև. 

բ) տեղեկություններ հաշվետու տարում համայնքի բյուջեի պահուստային ֆոնդից 

կատարված ծախսերի ուղղությունների և չափերի մասին համապատասխան 

հիմնավորումներով. 

գ) տեղեկություններ հաշվետու տարում բյուջեի պարտքերի և դրանց սպասարկման 

վերաբերյալ. 

դ) այլ տեղեկություններ, որոնք համայնքի ղեկավարն անհրաժեշտ է համարում   

համայնքի բյուջեի կատարման արդյունքները ներկայացնելու և հիմնավորելու համարֈ 

2. Համայնքի ավագանու նիստում բյուջեի կատարման մասին տարեկան 

հաշվետվությունը ներկայացնում է համայնքի ղեկավարըֈ Զեկուցումներով կարող են հանդես 

գալ` 

ա) համապատասխան հանձնաժողովի ներկայացուցիչը՝ ներկայացնելով բյուջեի 

նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի եզրակացությունը. 

բ) ըստ ցանկության՝ մյուս հանձնաժողովների մեկական ներկայացուցիչները՝ 

ներկայացնելով բյուջեի նախագծի վերաբերյալ համապատասխան հանձնաժողովի 

եզրակացությունըֈ 

3. Համայնքի ավագանու անդամները համայնքի ղեկավարներին և մյուս 

զեկուցողներին հարցեր են տալիս սույն կարգի 3-րդ գլխի 12-րդ կետով սահմանված կարգով, 

որից հետո տեղի է ունենում մտքերի փոխանակություն` սույն կանոնակարգով սահմանված 

կարգովֈ 

4. Մտքերի փոխանակության ավարտից հետո քվեարկության է դրվում բյուջեի 

կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին ավագանու որոշման 

նախագիծըֈ 

 

 

 

 



7. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

33. Կանոնակարգի փոփոխությունները 

1. Սույն կանոնակարգը կարող է փոփոխվել համայնքի ավագանու որոշմամբֈ 

Ցանկացած կանոնակարգային փոփոխություն պետք է համահունչ լինի ՀՀ 

Սահմանադրությանը, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքին և այլ իրավական 

ակտերինֈ 

2. Փոփոխությունների ընդունումը պահանջում է ավագանու նիստին ներկա 

անդամների ձայների ավելի քան երկու երրորդըֈ 

34. Կանոնակարգի ուժի մեջ մտնելը  

Սույն կանոնակարգը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրըֈ 

 


