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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԵՎ 
«ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում 
առաջարկվող լրացումը 

Հոդված 5. Ազգային ժողովի նախագահը 

1. Ազգային ժողովի նախագահը ներկայացնում է Ազգային ժողովը և 
ապահովում նրա բնականոն գործունեությունը: 

2. Ազգային ժողովի նախագահը` 

1) նախագահում է Ազգային ժողովի նիստերը. 

2) գումարում է Ազգային ժողովի արտահերթ նիստեր և նստաշրջաններ. 

3) շրջանառության մեջ է դնում Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացված 
հարցերը և նշանակում է գլխադասային հանձնաժողով. 

4) Հանրապետության նախագահին է ուղարկում Ազգային ժողովի ընդունած 
Սահմանադրության փոփոխությունները, օրենքները, ինչպես նաև 
Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ 
Ազգային ժողովի որոշումները. 

4.1) Սահմանադրության 129-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքում 
ստորագրում և հրապարակում է Ազգային ժողովի ընդունած օրենքը. 

5) ստորագրում և հրապարակում է Ազգային ժողովի որոշումները, 
հայտարարությունները և ուղերձները. 

6) հրավիրում և նախագահում է Խորհրդի նիստերը. 

7) Ազգային ժողովի և Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում հերթական 
նստաշրջանի և նիստերի օրակարգերի նախագծերը. 

8) ստորագրում և հրապարակում է Խորհրդի որոշումները. 

8.1) իրավունք ունի մասնակցելու Անվտանգության խորհրդի նիստերին, 
ինչպես նաև առաջարկություններ ներկայացնելու Անվտանգության խորհրդի նիստի 
օրակարգի և քննարկվելիք փաստաթղթերի վերաբերյալ. 
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9) հաստատում է Ազգային ժողովի հանձնաժողովների կազմերը և դրանցում 
փոփոխությունները. 

10) կարող է Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալին տալ Ազգային ժողովի 
բնականոն գործունեության ապահովմանն ուղղված հանձնարարություններ. 

11) ըստ անհրաժեշտության հրավիրում է քաղաքական խորհրդակցություններ. 

12) տնօրինում է Ազգային ժողովի նյութական միջոցները. 

13) նշանակում է Ազգային ժողովի աշխատակազմի (այսուհետ` Աշխատակազմ) 
ղեկավարին, ինչպես նաև Աշխատակազմում պետական ծառայության բարձրագույն 
պաշտոններում, նրանց ազատում այդ պաշտոններից. 

14) հաստատում է Աշխատակազմում պետական ծառայության պաշտոնների 
անվանացանկը, անձնագրերը, ինչպես նաև Աշխատակազմի հաստիքացուցակը և 
աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերը. 

15) իրավասու մշտական հանձնաժողովի նախագահի ներկայացմամբ 
հաստատում է Ազգային ժողովի բյուջետային գրասենյակի (այսուհետ` Բյուջետային 
գրասենյակ) փորձագետներին ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև նրանց 
պաշտոնների նկարագրերը. 

16) հաստատում է «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 
աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով նախատեսված կարգերը. 

17) կարող է հրավիրել խորհրդարանական լսումներ` սահմանելով դրանց 
անցկացման կարգը. 

18) կարող է ձևավորել հասարակական հիմունքներով գործող 
խորհրդակցական մարմիններ. 

19) նշանակում է Սահմանադրական դատարանում Ազգային ժողովի 
ներկայացուցիչ. 

20) կարող է ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն 
իրականացնելու հրավեր ուղարկել դիտորդական առաքելություն իրականացնելու 
իրավունք ունեցող միջազգային կազմակերպություններին և օտարերկրյա 
հասարակական կազմակերպություններին. 

21) հաստատում է Ազգային ժողովի նստավայրի տարածքում և շենքում գործող 
անվտանգության կանոնները. 
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22) պարգևատրում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 
պատվո մեդալով, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատվոգրով, 
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի շնորհակալագրով, 
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի հուշամեդալով, 
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի հուշանվերով, 
ինչպես նաև խրախուսում է դրամական պարգևատրմամբ: 

3. Իր լիազորություններն իրականացնելիս Ազգային ժողովի նախագահն 
ընդունում է որոշումներ և կարգադրություններ, որոնք երկու աշխատանքային օրվա 
ընթացքում տեղադրվում են Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային 
կայքում (www.parliament.am): 

2.  «Անվտանգության խորհրդի կազմավորման և գործունեության մասին»  
օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները և լրացումը 

Հոդված 4. Անվտանգության խորհրդի նիստերի կազմակերպումը և 
անցկացումը 

 1. Անվտանգության խորհրդի գործունեությունն իրականացվում է կոլեգիալ 
հիմունքներով` նիստերի միջոցով: 

2. Անվտանգության խորհրդի անդամները պարտավոր են մասնակցել 
Անվտանգության խորհրդի նիստերին և քննարկվող հարցի վերաբերյալ 
Անվտանգության խորհրդի որոշմանը քվեարկել կողմ կամ դեմ: 

3. Անվտանգության խորհրդի նիստերին կարող են մասնակցել նաև 
վարչապետի հրավիրած այլ անձինք: 

3.Անվտանգության խորհրդի նիստերին  մասնակցելու իրավունք ունի Ազգային 
ժողովի նախագահը: Անվտանգության խորհրդի նիստերին կարող են մասնակցել 
նաև վարչապետի հրավիրած անձինք: 

4. Անվտանգության խորհրդի նիստերը հրավիրում է վարչապետը` ըստ 
անհրաժեշտության, սակայն ոչ ուշ, քան եռամսյակը մեկ անգամ: 

5. Անվտանգության խորհրդի նիստերը վարում է վարչապետը: 

6. Անվտանգության խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին մասնակցում է 
խորհրդի առնվազն վեց անդամ: 

7. Անվտանգության խորհրդի` պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության 
հիմնական ուղղություններին վերաբերող հարցերով նիստն իրավազոր է, եթե 
նիստին մասնակցում է խորհրդի առնվազն յոթ անդամ: 
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8. Անվտանգության խորհուրդը լսում և ի գիտություն է ընդունում 
պաշտպանության նախարարի կիսամյակային զեկույցները պաշտպանության 
ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղությունների կատարման վերաբերյալ: 

9. Անվտանգության խորհրդի նիստերի օրակարգը, հարցերի քննարկման 
հերթականությունը և հիմնական զեկուցողներին որոշում է վարչապետը: 

10. Անվտանգության խորհրդի անդամներն անդամները, ինչպես նաև Ազգային 
ժողովի նախագահն իրավասու են առաջարկություններ ներկայացնելու 
Անվտանգության խորհրդի նիստի օրակարգի և քննարկվելիք փաստաթղթերի 
վերաբերյալ: 

11. Անվտանգության խորհրդի նիստերի օրակարգը և քննարկվելիք 
փաստաթղթերն Անվտանգության խորհրդի անդամներին, ինչպես նաև Ազգային 
ժողովի նախագահին տրամադրվում են, որպես կանոն, նիստից առնվազն հինգ օր 
առաջ: 

12. Սույն հոդվածի 11-րդ մասում նշված փաստաթղթերն Անվտանգության 
խորհրդի նիստերին մասնակցող այլ անձանց կարող են տրամադրվել վարչապետի 
հանձնարարությամբ: 

13. Անվտանգության խորհրդի նիստի օրակարգում ներառված առանձին 
նյութերի ծանոթանալու հատուկ կարգը սահմանում է վարչապետը: 

14. Անվտանգության խորհրդի նիստերի օրակարգը, նիստերում քննարկված 
հարցերի բովանդակությունը, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները 
հրապարակման ենթակա չեն: Սույն կանոնից բացառությունները սահմանում է 
վարչապետը: 

15. Անվտանգության խորհրդում քննարկված հարցերի և ընդունված 
որոշումների մասին վարչապետի հանձնարարությամբ կարող է տարածվել 
պաշտոնական հաղորդագրություն: 

16. Անվտանգության խորհրդի նիստերն արձանագրում է Անվտանգության 
խորհրդի գրասենյակը: 

 

 


