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Հոդված 12. Մշտական հանձնաժողովի լիազորությունները 

  
1. Մշտական հանձնաժողովն իր իրավասության շրջանակում՝ 
1) իրականացնում է գլխադասային հանձնաժողովի լիազորությունները. 
2) իրականացնում է խորհրդարանական վերահսկողություն. 
3) պաշտոններում ընտրության կամ նշանակման համար Ազգային ժողովին 

առաջարկում է թեկնածուներ. 
4) կարող է հարցումներով դիմել պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին ու պաշտոնատար անձանց. 
5) կարող է հրավիրել խորհրդարանական լսումներ. 
6) կարող է ստեղծել ենթահանձնաժողովներ և աշխատանքային խմբեր. 
7) քննարկում է Ազգային ժողովի նախագահի կողմից հանձնաժողով 

ուղարկված հանրագրերը և պատասխանում է դրանց: 
2. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու 

պաշտոնատար անձինք պարտավոր են երեքշաբաթյա ժամկետում քննարկել 
հանձնաժողովի գրավոր հարցումը և գրավոր պատասխանել նրան: 

3. Մշտական հանձնաժողովը կարող է իր իրավասությանը վերապահված 
հարցերի նախնական քննարկման և դրա արդյունքները հանձնաժողով 
ներկայացնելու նպատակով իր որոշմամբ, Աշխատակարգով սահմանված կարգով 
ստեղծել ենթահանձնաժողովներ կամ աշխատանքային խմբեր: 
Ենթահանձնաժողովը կամ աշխատանքային խումբը կարող է լուծարվել 
հանձնաժողովի որոշմամբ: 

4. Մշտական հանձնաժողովն ունի իր աշխատակարգը, որը, Խորհրդի 
սահմանած օրինակելի աշխատակարգին համապատասխան, հաստատվում է 
հանձնաժողովի որոշմամբ: 

41. Մշտական հանձնաժողովի նախագահը յուրաքանչյուր տարի 
«Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագծի քննարկումներից 40 օր առաջ, ինչպես նաև 
Ազգային ժողովի և համապատասխան մշտական հանձնաժողովի կազմավորումից 
հետո երկամսյա ժամկետում ներկայացնում է իր գործողությունների 
ռազմավարական ծրագիրը և դրան համապատասխան՝ գործողությունների 
տարեկան ծրագիրը, որոնք հաստատվում են հանձնաժողովի որոշմամբ։ 
Հանձնաժողովի գործողությունների ռազմավարական ծրագրի և գործողությունների 
տարեկան ծրագրի վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացնելու իրավունք ունեն 
հանձնաժողովի անդամները։ Մշտական հանձնաժողովի գործողությունների 
տարեկան ծրագիրը կարող է փոփոխությունների ենթարկվել ըստ 
անհրաժեշտության՝ հանձնաժողովի անդամների առաջարկությամբ։ 
Փոփոխություններն ընդունվում են նույն կարգով, ինչ կարգով ընդունվում է 
ծրագիրը։ 



Մշտական հանձնաժողովի գործողությունների տարեկան ծրագիրը պետք է 
պարտադիր պարունակի հետևյալ մասերը և ենթամասերը՝ 

1) հանձնաժողովի գործողությունների ռազմավարական ծրագրի 
նպատակների իրականացմանն ուղղված անհրաժեշտ 
գործողությունների տարեկան պլանը, 

2) գործողություններն իրականանցող հանձնաժողովի պատասխանատու 
անդամները, 

3) գործողություններն իրականացնելու վերջնաժամկետները, 
4) գործողություններն իրականացնելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական, 

մարդկային, տեխնիկական և/կամ այլ ռեսուրսները, 
5) միջազգային համագործակցության պլանը, 
6) գործողությունների իրականացման արդյունավետության գնահատման 

չափանիշները, 
7) անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ դրույթներ։ 
Մշտական հանձնաժողովի գործողությունների ռազմավարական ծրագիրը և 

գործողությունների տարեկան ծրագիրը հրապարակվում են Ազգային ժողովի 
պաշտոնական կայքի համապատասխան հանձնաժողովի էջում։  

5. Մշտական հանձնաժողովի լիազորություններն ավարտվում են Ազգային 
ժողովի լիազորությունների ժամկետի ավարտման դեպքում: 

(12-րդ հոդվածը լրաց. 21.12.17 ՀՕ-22-Ն) 
 
Հոդված 112. Մշտական հանձնաժողովների ստեղծման մասին Ազգային ժողովի

որոշման նախագիծը ներկայացնելու և քննարկելու կարգը 
  
1. Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանում մշտական հանձնաժողովների 

ստեղծման մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնելու իրավունք 
ունեն խմբակցությունները: Նախագծով սահմանվում են՝ 

1) հանձնաժողովների անվանումները և գործունեության ոլորտները. 
2) յուրաքանչյուր հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թիվը. 
3) հանձնաժողովների նախնական քննարկմանը վերապահված առանձին 

օրենքների անվանումները. 
4) պաշտոնում ընտրության կամ նշանակման համար Ազգային ժողովին 

թեկնածուներ առաջարկելու իրավասություն ունեցող հանձնաժողովները. 
5) հանձնաժողովների խորհրդարանական վերահսկողություն 

վերահսկողության շրջանակը. 
6) Բյուջետային գրասենյակի գործունեության ընդհանուր համակարգման և 

մշտադիտարկման իրավասությունն ունեցող հանձնաժողովը:. 
7) հանձնաժողովի գործողությունների ռազմավարական ծրագիրը։  
2. Եթե Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանում ներկայացվել է մեկից ավելի 

նախագիծ, ապա դրանց քննարկման ընթացքում՝ 
1) հիմնական զեկուցման իրավունք ունեն նախագծերի հեղինակները: 

Զեկույցների հաջորդականությունը որոշվում է ըստ խմբակցությունների անդամների 
թվի՝ մեծից փոքր. 

2) հարցի քննարկումը կարող է հետաձգվել հիմնական զեկուցողների 
համաձայնությամբ. 



3) նախագծերը քվեարկության են դրվում ըստ ներկայացման 
հաջորդականության. 

4) եթե քվեարկության է դրվել երկու նախագիծ, և դրանցից ոչ մեկը չի ստացել 
ընդունման համար անհրաժեշտ թվով ձայներ, ապա առավել շատ ձայներ ստացած 
նախագիծը նորից է դրվում քվեարկության. 

5) եթե քվեարկության է դրվել երկուսից ավելի նախագիծ, և դրանցից ոչ մեկը 
չի ստացել ընդունման համար անհրաժեշտ թվով ձայներ, ապա անցկացվում է 
քվեարկության երկրորդ փուլ, որի ժամանակ քվեարկության են դրվում առավել շատ 
ձայներ ստացած երկու նախագծերը. 

6) եթե մեկից ավելի նախագծեր ստացել են ընդունման համար անհրաժեշտ 
թվով ձայներ, ապա ընդունված է համարվում առավել շատ «կողմ» ձայներ ստացած 
նախագիծը. 

7) եթե մեկից ավելի նախագծեր ստացել են ընդունման համար անհրաժեշտ 
թվով և հավասար քանակությամբ ձայներ, ապա ընդունված է համարվում առավել 
քիչ «դեմ» ձայներ ստացած նախագիծը: 

3. Մշտական հանձնաժողովների ստեղծման մասին Ազգային ժողովի 
որոշումն ընդունվելուց հետո դրանում փոփոխություններ կատարելու նախագիծ 
ներկայացնելու իրավունք ունի խմբակցությունը: 

4. Ազգային ժողովի նախագահը մշտական հանձնաժողովների ստեղծման 
մասին Ազգային ժողովի որոշումն ստորագրում և հրապարակում է անհապաղ: 

5. Մշտական հանձնաժողովների ստեղծման մասին Ազգային ժողովի 
որոշումն ուժը կորցրած է ճանաչվում հաջորդ գումարման Ազգային ժողովի առաջին 
նստաշրջանի բացման օրը: 

 
 


