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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. 
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 և ազատում է զբաղեցրած պաշտոններից՝ Ազգային ժողովի 

աշխատակազմի (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) ղեկավարին, աշխատակազմի 
ղեկավարի տեղակալներին, ինչպես նաև Աշխատակազմում քաղաքացիական 
ծառայության  ղեկավար պաշտոնների 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթախմբի  պաշտոն 
զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողներին․ 

14) հաստատում է Աշխատակազմում քաղաքացիական  ծառայության 
պաշտոնների 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 անձնագրերը. 

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

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

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

Deleted:  նկարագրերը

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



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. 

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): 
 
Հոդված 28. Խորհրդի լիազորությունները 

  
1. Խորհուրդը՝ 
1) հաստատում է Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանների և նիստերի 

օրակարգերի նախագծերը. 
2) սահմանում է Ազգային ժողովի հերթական նիստերի օրակարգային հարցերի 

քննարկման հաջորդականությունը. 
3) սահմանում է մշտական և ժամանակավոր հանձնաժողովների հերթական 

նիստերի գումարման օրերի ժամկետացանկը. 
4) կարող է ընդունել Ազգային ժողովի հերթական նիստում հարցի քննարկման 

տևողությունը մեկից մինչև վեց ժամ սահմանելու մասին որոշում. 
5) կարող է Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնել հերթական նիստերի 

ընթացքում լրացուցիչ նիստ անցկացնելու մասին Ազգային ժողովի որոշման 
նախագիծ. 

6) Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի 6-րդ կետով սահմանված դեպքում 
պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով դիմում է 
Սահմանադրական դատարան. 

7) սահմանում է Ազգային ժողովի հանձնաժողովների օրինակելի 
աշխատակարգերը. 

8) հաստատում է Աշխատակազմի կառուցվածքը և կանոնադրությունը. 
 
9) իրավասու մշտական հանձնաժողովի առաջարկությամբ հաստատում է 

Բյուջետային գրասենյակի աշխատակարգը, բյուջետային գրասենյակի 
քաղաքացիական ծառայության  պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող 
մրցույթի և պաշտոնի նշանակման առանձնահատկությունները , ինչպես նաև 
Բյուջետային գրասենյակի քաղաքացիական ծառայողների կարգապահական 
պատասխանատվության ենթարկելու առանձնահատկությունները10) հաստատում է 
Ազգային ժողովում լրագրողների հավատարմագրման, ինչպես նաև Ազգային ժողովի 
նստավայրում մամուլի ասուլիսների, ճեպազրույցների անցկացման կարգերը. 

11) հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատվո 
մեդալի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատվոգրի, Հայաստանի 

Deleted: 9) իրավասու մշտական 
հանձնաժողովի առաջարկությամբ 
հաստատում է Բյուջետային 
գրասենյակի աշխատակարգը, 
փորձագետների պաշտոնավարման 
պայմանների, ընտրության 
(նշանակման), ինչպես նաև 
Բյուջետային գրասենյակի 
փորձագետներին կարգապահական 
պատասխանատվության 
ենթարկելու կարգերը.

Deleted: ¶



Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի շնորհակալագրի, Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի հուշամեդալի, Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի հուշանվերի նկարագրությունը և 
պարգևատրման կարգը. 

12) հաստատում է «Ազգային ժողովի պատգամավոր» կրծքանշանի 
նկարագրությունը. 

13) հաստատում է մշտական հանձնաժողովներում և դրանց համատեղ 
նիստերում պետական բյուջեի նախագծի նախնական քննարկումների անցկացման, 
առաջարկների ներկայացման և Կառավարության կողմից փոփոխություններ 
կատարելու ժամկետացանկը. 

14) հաստատում է մշտական հանձնաժողովներում բյուջեի տարեկան 
հաշվետվության նախնական քննարկումների անցկացման ժամկետացանկը. 

15) համաձայնություն է տալիս միջխորհրդարանական համաձայնագիր 
ստորագրելու համար. 

16) հաստատում է միջազգային խորհրդարանական կազմակերպություններում, 
միջխորհրդարանական հանձնաժողովներում Ազգային ժողովի 
պատվիրակությունների կազմերը, դրանց կազմավորման և գործունեության 
կարգերը. 

17) ստեղծում և լուծարում է Ազգային ժողովի բարեկամական խմբեր, ինչպես 
նաև հաստատում է դրանց կազմերը և գործունեության կարգերը. 

18) սահմանում է Կանոնակարգի 40-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ և 5-րդ 
կետերում նախատեսված նիստերի, ինչպես նաև «Խորհրդարանական շաբաթ» 
հեռուստահաղորդաշարի հեռարձակման համար մրցույթի պայմանները: 

  
Հոդված 139. Հանրապետության նախագահի ընտրությունը 

  
1. Հանրապետության նախագահի հերթական ընտրությունն անցկացվում է 

Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան 
քառասուն, և ոչ ուշ, քան երեսուն օր առաջ, իսկ արտահերթ ընտրությունը՝ 
Հանրապետության նախագահի պաշտոնանկության, լիազորությունների 
կատարման անհնարինության, հրաժարականի կամ մահվան դեպքերում 
Հանրապետության նախագահի պաշտոնը թափուր մնալուց ոչ շուտ, քան քսանհինգ, 
և ոչ ուշ, քան երեսունհինգ օր հետո: 

2. Հերթական ընտրության դեպքում Հանրապետության նախագահի 
թեկնածուները կարող են առաջադրվել Հանրապետության նախագահի 
լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան հիսուն օր, և ոչ ուշ, քան քառասուն օր 
առաջ, իսկ արտահերթ ընտրության դեպքում Հանրապետության նախագահի 
պաշտոնը թափուր մնալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում: 

 
3. Հանրապետության նախագահի թեկնածու չեն կարող առաջադրվել 

դատավորները, դատախազները, քննչական մարմիններում ինքնավար պաշտոն 
զբաղեցնող պաշտոնատար անձինք, ոստիկանության ծառայողը, ազգային 
անվտանգության ծառայողը, հարկադիր կատարողը, փրկարար ծառայողը, հարկային 
ծառայողը, մաքսային ծառայողը, քրեակատարողական ծառայողը, 
զինծառայողները:4. Հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջադրելու 
իրավունք ունի պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդը: 

5. Հանրապետության նախագահի թեկնածուն առաջադրվում է 
պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդի գրավոր դիմումով, 
որտեղ նշվում են Հանրապետության նախագահի թեկնածուի, ինչպես նաև նրան 
ներկայացնելու իրավասություն ունեցող պատգամավորների ներկայացուցչի 
անունները, ազգանունները: Դիմումին կցվում են Սահմանադրությամբ սահմանված 
պահանջների ապահովումը հավաստող փաստաթղթերը: Սահմանադրության կամ 
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սույն հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում Ազգային 
ժողովի նախագահը դիմումը և դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը 
վերադարձնում է պատգամավորների ներկայացուցչին՝ նշելով պատճառների 
մասին: 

6. Հանրապետության նախագահի ընտրության հարցը սույն հոդվածի 1-ին մասով 
սահմանված ժամկետների ապահովման դեպքում քննարկվում է թեկնածուների 
առաջադրման ժամկետը լրանալուց հետո Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական 
նիստերում, իսկ այդ ժամկետներում Ազգային ժողովի հերթական նիստեր 
չանցկացվելու դեպքում՝ իրավունքի ուժով անհապաղ գումարվող Ազգային ժողովի 
հատուկ նիստում, որի մասին հայտարարությամբ հանդես է գալիս Ազգային ժողովի 
նախագահը: 

7. Հարցը քննարկվում է Կանոնակարգի 135-րդ հոդվածով սահմանված կարգով 
հետևյալ տարբերությամբ. 

1) թեկնածուներին ներկայացնելու համար հատկացվում է մինչև տասնհինգական 
րոպե. 

2) թեկնածուների ելույթների համար հատկացվում է մինչև մեկ ժամ. 
3) թեկնածուների եզրափակիչ ելույթների համար հատկացվում է մինչև 

երեսնական րոպե: 
8. Հանրապետության նախագահ է ընտրվում այն թեկնածուն, որը գաղտնի 

քվեարկությամբ ստացել է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 
երեք քառորդը: 

9. Եթե Հանրապետության նախագահ չի ընտրվում, ապա անցկացվում է 
ընտրության երկրորդ փուլ, որին կարող են մասնակցել առաջին փուլին մասնակցած 
բոլոր թեկնածուները: Հարցը քննարկվում է Կանոնակարգի 135-րդ հոդվածով 
սահմանված կարգով հետևյալ տարբերությամբ. 

1) թեկնածուներին ելույթի համար հատկացվում է մինչև տասնհինգական րոպե. 
2) մտքերի փոխանակության ընթացքում մինչև տասական րոպե տևողությամբ 

ելույթներով կարող են հանդես գալ միայն խմբակցությունների ներկայացուցիչները: 
10. Երկրորդ փուլում Հանրապետության նախագահ է ընտրվում այն թեկնածուն, 

որը գաղտնի քվեարկությամբ ստացել է պատգամավորների ընդհանուր թվի 
ձայների առնվազն երեք հինգերորդը: Եթե Հանրապետության նախագահ չի 
ընտրվում, ապա անցկացվում է ընտրության երրորդ փուլ, որին կարող են 
մասնակցել երկրորդ փուլում առավել ձայներ ստացած երկու թեկնածուները: Հարցը 
քննարկվում է սույն հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված կարգով: 

11. Երրորդ փուլում Հանրապետության նախագահ է ընտրվում այն թեկնածուն, 
որը գաղտնի քվեարկությամբ ստանում է պատգամավորների ընդհանուր թվի 
ձայների մեծամասնությունը: 

12. Եթե Սահմանադրության 125-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետում 
Հանրապետության նախագահ չի ընտրվում, ապա քվեարկությունից հետո՝ հնգօրյա 
ժամկետում, կարող են առաջադրվել Հանրապետության նախագահի նոր 
թեկնածուներ, իսկ տասնօրյա ժամկետում անցկացվում է Հանրապետության 
նախագահի նոր ընտրություն: 

13. Հանրապետության նախագահը պաշտոնը ստանձնում է Ազգային ժողովի 
հատուկ նիստում՝ Կանոնակարգի 49-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: 

 
 

   Հոդված 160. Աշխատակազմը 
 

1. Ազգային ժողովի և նրա մարմինների լիազորությունների ու գործառույթների 
իրականացմանն ուղղված մասնագիտական սպասարկումը, այդ թվում՝ Ազգային 
ժողովի քննարկմանը ներկայացվող նախագծերի կամ այլ փաստաթղթերի 
ձևակերպմանն ուղղված մասնագիտական աջակցությունը, ինչպես նաև 
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նյութատեխնիկական ապահովումն իրականացնում է Աշխատակազմը, որը գործում է 
օրենքների և իր կանոնադրության հիման վրա: 

2. Աշխատակազմում ծառայությունը քաղաքացիական ծառայություն է, որի 
առանձնահատկությունները սահմանվում են  «Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովի աշխատակազմում ծառայության առանձնահատկությունների 
մասին» օրենքով: 

 
Հոդված 162. Հանձնաժողովների գործունեության ապահովումը 

  
1. Աշխատակազմը Ազգային ժողովի հանձնաժողովներին ապահովում է նրանց 

գործունեության համար անհրաժեշտ միջոցներով: 
2. Մշտական հանձնաժողովի գործունեության մասնագիտական սպասարկումն 

իրականացնում է հանձնաժողովի քարտուղարությունը, որը Աշխատակազմի 
ստորաբաժանում է, գործում է մշտական հանձնաժողովի աշխատակարգով և 
Աշխատակազմի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով՝ մշտական 
հանձնաժողովի նախագահի ղեկավարությամբ: 

3. Մշտական հանձնաժողովներից յուրաքանչյուրն ունի Աշխատակազմի 
հաստիքացուցակով սահմանված մեկ համակարգող փորձագետ, առնվազն երկու 
փորձագետ (մասնագետ) և մեկ գործավար (օգնական): Մշտական հանձնաժողովի 
գործավարը (օգնականը) աշխատանքի է ընդունվում և ազատվում աշխատանքից 
համապատասխան հանձնաժողովի նախագահի համաձայնությամբ, իսկ 
համակարգող փորձագետը և մյուս փորձագետները (մասնագետները)՝ «Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում ծառայության 
առանձնահատկությունների մասին» օրենքով սահմանված կարգով:: Մշտական 
հանձնաժողովի փորձագետների թիվը կարող է ավելացվել հանձնաժողովի 
նախագահի առաջարկությամբ՝ Խորհրդի որոշմամբ: 

4. Վերակազմակերպված կամ անվանափոխված մշտական հանձնաժողովների 
փորձագետների (մասնագետների) իրավական վիճակը որոշվում է «Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում ծառայության 
առանձնահատկությունների մասին» օրենքով սահմանված կարգով։: 

5. Առանձին օրենքի նախագծի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողովի, ինչպես 
նաև քննիչ հանձնաժողովի գործունեության մասնագիտական սպասարկումն 
իրականացնում են համապատասխան հանձնաժողովի անդամների վճարովի 
հիմունքներով աշխատող օգնականները կամ Աշխատակազմի համապատասխան 
մասնագետները: 

6. Մինչև պատգամավորական էթիկայի հարցերով ժամանակավոր 
հանձնաժողով ստեղծելը պատգամավորական էթիկայի հարցերով դիմումներն 
ուսումնասիրում և երկշաբաթյա ժամկետում խմբակցություններին եզրակացություն է 
ներկայացնում Աշխատակազմի իրավասու փորձագետը (մասնագետը), որը 
հանձնաժողով ստեղծվելուց հետո իրականացնում է հանձնաժողովի 
գործունեության մասնագիտական սպասարկումը: Աշխատակազմի իրավասու 
փորձագետը (մասնագետը) աշխատանքի է ընդունվում և ազատվում աշխատանքից 
«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում ծառայության 
առանձնահատկությունների մասին» օրենքով սահմանված կարգով։ 

 
Հոդված 163. Բյուջետային գրասենյակը 

  
1. Սահմանադրության 111-րդ հոդվածի 1-ին մասով Ազգային ժողովին 

վերապահված վերահսկողական լիազորությունների, ինչպես նաև Կանոնակարգի 
20-րդ գլխով, 114-118-րդ հոդվածներով սահմանված դրույթների արդյունավետ 
իրականացմանը նպաստելու և պատգամավորներին, մշտական 
հանձնաժողովներին, խմբակցություններին մասնագիտական աջակցություն ու 

Deleted:  Ազգային ժողովի 
աշխատակազմում պետական 
ծառայության մասին 
օրենսդրությանը համապատասխան

Deleted:  «Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի 
աշխատակազմում պետական 
ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով

Deleted:  Ազգային ժողովի 
աշխատակազմում պետական 
ծառայության վերաբերյալ 
օրենսդրությանը համապատասխան



տեղեկատվություն տրամադրելու համար կազմավորվում է Բյուջետային 
գրասենյակ, որն օժտված է գործառութային անկախությամբ: 

2. Բյուջետային գրասենյակի գործունեության ընդհանուր համակարգումը և 
մշտադիտարկումը իրականացնում է իրավասու մշտական հանձնաժողովը: 

3. Բյուջետային գրասենյակը գործում է Կանոնակարգին, Աշխատակարգին և իր 
աշխատակարգին համապատասխան: 

4․ Բյուջետային գրասենյակում ծառայության առանձնահատկությունները 
սահմանվում են «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 
աշխատակազմում ծառայության առանձնահատկությունների մասին» օրենքով։ 
 
Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից: 
 


