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Հոդված 13. Մշտական հանձնաժողովի նախագահը և նրա տեղակալը 

1. Մշտական հանձնաժողովի նախագահը՝ 

1) նախապատրաստում և նախագահում է հանձնաժողովի նիստերը. 

2) գումարում է հանձնաժողովի արտահերթ նիստ. 

3) մասնակցում է Խորհրդի նիստերին. 

4) ղեկավարում է հանձնաժողովի քարտուղարությունը. 

5) համակարգում է ենթահանձնաժողովների և աշխատանքային խմբերի աշխատանքը. 

6) համակարգում է Ազգային ժողովի մարմինների և Աշխատակազմի հետ 
հանձնաժողովի, ինչպես նաև հանձնաժողովի քարտուղարության գործունեությունը. 

7) հանձնաժողովի հաստատմանն է ներկայացնում հանձնաժողովի նիստի օրակարգի 
նախագիծը. 

8) ընթացք է տալիս, հանձնաժողովի անդամներին է ներկայացնում և պատասխանում 
հանձնաժողովին ուղղված գրություններին. 

9)   կարող է հանձնաժողովի իրավասությանը վերապահված նախագծի վերաբերյալ 
կարծիքներ ստանալու նպատակով այն ուղարկել գիտական, ուսումնական 
հաստատություններ, ինչպես նաև հանձնաժողովի նիստերին հրավիրել մասնագետներ 
այդ մասին նախապես իրազեկելով հանձնաժողովի անդամներին 

10)  հանձնաժողովին իրազեկում է նրա որոշումների կատարման ընթացքի մասին. 

11) Աշխատակարգով սահմանված կարգով հաշվառում է հանձնաժողովի նիստերից և 
հրավիրած խորհրդարանական լսումներից հանձնաժողովի անդամների 
բացակայությունները: 

12) Յուրաքանչյուր հերթական նստաշրջանի վերջին հերթական նիստի օրակարգային 

հարցերի քննարկումն ավարտվելուց հետո հանձնաժողովի նախագահը ներկայացնում 

են իր ղեկավարած հանձնաժողովի կատարած աշխատանքի վերաբերյալ ամփոփ 

հաշվետվություն, որը ներառում է՝  

1.1. անցկացված հերթական և արտահերթ նիստերի, խորհրդարանական լսումների 

վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն 

1.2. հանձաժողովին հասցեագրված դիմումների և դրանց պատասխանների ու 

արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5744&lang=arm#23.105


1.3. հանձնաժողով մուտքագրված, դրական կամ բացասական եզրակացություն 

ստացած օրենսդրական նախաձեռնությունների վերաբերյալ ամփոփ 

տեղեկատվություն 

1.4. հանձնաժղովի անդամ պատգամավորների հանձնաժողովի աշխատանքներում 

ներգրավվածության վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն 

1.5. խորհրդարանական վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ 

տեղեկատվություն: 

2. Մշտական հանձնաժողովի նախագահի բացակայության կամ պաշտոնը թափուր 
լինելու դեպքում նրան փոխարինում է տեղակալը, իսկ դրա անհնարինության 
դեպքում՝ հանձնաժողովի կողմից որոշված անդամը։ 

 Հոդված 14. Մշտական հանձնաժողովների նիստերը 

1. Մշտական հանձնաժողովների հերթական նիստերը, որպես կանոն, հրավիրվում են 
Ազգային ժողովի հերթական նիստերին նախորդող շաբաթվա ընթացքում՝ Խորհրդի 
որոշմամբ սահմանված ժամկետացանկով նախատեսված օրերին: 

2. Մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստերը հրավիրում է հանձնաժողովի 
նախագահը՝ իր կամ հանձնաժողովի անդամների առնվազն մեկ քառորդի 
նախաձեռնությամբ: Արտահերթ նիստն անցկացվում է նախաձեռնողի սահմանած 
օրակարգով և ժամկետում: 

3. Մշտական հանձնաժողովի նիստերը տեղի են ունենում Ազգային ժողովի 
նստավայրում: Այլ վայրում հանձնաժողովի նիստ կարող է անցկացվել ըստ 
անհրաժեշտության՝ հանձնաժողովի որոշմամբ, որի մասին հանձնաժողովի 
նախագահը նախապես տեղեկացնում է Ազգային ժողովի նախագահին: 

4. Մշտական հանձնաժողովի նիստերը հրապարակային են: Մշտական 
հանձնաժողովի փակ նիստն անցկացվում է Կանոնակարգի 88-րդ հոդվածի 6-րդ, 93-րդ 
հոդվածի 2-րդ և 117-րդ հոդվածի 6-րդ մասերով սահմանված դեպքերում, ինչպես նաև 
կարող է անցկացվել հանձնաժողովի որոշմամբ՝ պետական, ծառայողական, 
առևտրային կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիքի ապահովման նպատակով: 
Փակ նիստում քվեարկությունն արգելվում է: 

5. Մշտական հանձնաժողովի հրապարակային նիստում, հանձնաժողովի անդամներից, 
պատգամավորներից և հարցի քննարկմանը մասնակցելու իրավունք ունեցող այլ 
անձանցից բացի, կարող են ներկա լինել նաև՝ 

1) Հանրապետության նախագահը կամ նրա ներկայացուցիչը, 

2) վարչապետը կամ Կառավարության ներկայացուցիչը. 

3) Աշխատակազմի ղեկավարը և նրա տեղակալները. 

4) Ազգային ժողովի նախագահի մեկ խորհրդական. 

5) հանձնաժողովի քարտուղարության մասնագետները. 

6) Բյուջետային գրասենյակի մեկ փորձագետ. 

http://www.parliament.am/parliament.php?id=bylaw&lang=arm#h88.6
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7) քննարկվող հարցի մասնագիտական փորձաքննություն իրականացրած՝ 
Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները կամ 
աշխատակիցները: 

8) հանձնաժողովի անդամների մեկական օգնականները. 

9) նիստի լուսաբանումն ապահովող՝ Աշխատակազմի ծառայողները. 

10) հանձնաժողովի որոշմամբ, ինչպես նաև հանձնաժողովի նախագահի կողմից 
հրավիրված անձինք: 

6. Մշտական հանձնաժողովի փակ նիստում, հանձնաժողովի անդամներից և հարցը 
զեկուցողից բացի, կարող են ներկա լինել  սույն հոդվածի 5-րդ մասի 1-3-րդ և 10-րդ 
կետերում նշված անձինք: 

7. Ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողները հանձնաժողովի նիստին 
կարող են ներկա լինել հանձնաժողովի նախագահի թույլտվությամբ, իսկ  նիստի 
ընթացքում իրենց մասնագիտական գործունեությունն իրականացնում են իրենց համար 
առանձնացված տեղում: 

8. Ազգային ժողովի նիստի ընթացքում մշտական հանձնաժողովի նիստ կարող է 
անցկացվել միայն Սահմանադրությամբ կամ Կանոնակարգով սահմանված 
ժամկետների ապահովման նպատակով: 

Հոդված 15. Մշտական հանձնաժողովի նիստերի անցկացման կարգը 

1. Մշտական հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է (գրանցվել է) 
հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդը, կեսից ավելին և 
նիստը նախագահում է հանձնաժողովի նախագահը, իսկ նրա բացակայության կամ 
պաշտոնը թափուր լինելու դեպքում՝ նրա տեղակալը կամ հանձնաժողովի կողմից 
որոշված անդամը: 

2. Մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստն սկսվում է օրակարգի հաստատմամբ: 
Մինչև օրակարգի հաստատումն այլ հարցեր չեն քննարկվում: 

3. Մշտական հանձնաժողովի նիստում հարցերը քննարկվում են Ազգային ժողովի 
նիստում հարցերի քննարկման ընդհանուր կարգին համապատասխան՝ 
Կանոնակարգով և հանձնաժողովի աշխատակարգով սահմանված կարգով: 

4. Հանձնաժողովի օրակարգի հաստատման կամ նրա իրավասությանը վերապահված 
այլ որոշման ընդունման վերաբերյալ առաջարկ ներկայացնելու  իրավունք ունեն միայն 
հանձնաժողովի անդամները, բացառությամբ Կանոնակարգի 78-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի 2-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի: 

5. Մշտական հանձնաժողովի նիստում զեկուցողներին հարցեր տալու, ինչպես նաև 
նիստի վարման կարգի վերաբերյալ ելույթի իրավունք ունեն միայն 
պատգամավորները, բացառությամբ Կանոնակարգի 78-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ և 
6-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի: Հանձնաժողովի նիստում ներկա լինելու 
իրավունք ունեցող այլ անձինք կարող են ելույթ ունենալ նիստը նախագահողի 
թույլտվությամբ կամ հանձնաժողովի որոշմամբ: 

6. Յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ քվեարկությունը կատարվում է հարցի 
քննարկման ավարտից անմիջապես հետո: Հանձնաժողովի անդամը քվեարկում է 
անձամբ քվեարկության դրված հարցին` կողմ, դեմ կամ ձեռնպահ, իսկ պաշտոնում 
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թեկնածուին` կողմ կամ դեմ: Հանձնաժողովի նիստից բացակայող հանձնաժողովի 
անդամը կարող է քվեարկել սույն հոդվածի 6.1¬ին մասով սահմանված կարգով: 

6.1. Ազգային ժողովի կողմից գործուղման մեկնող հանձնաժողովի անդամը կարող է 
հարցի քվեարկության վերաբերյալ իր որոշման մասին գրավոր տեղեկացնել 
հանձնաժողովի նախագահին, իսկ Կանոնակարգի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
նախատեսված դեպքում՝ նրան փոխարինողին: Հանձնաժողովի անդամի ստորագրած 
գրությունը փակ ծրարով հանձնաժողովի նախագահին կամ նրան փոխարինողին 
պետք է հանձնվի նախապես` մինչեւ գործուղման մեկնելը: Ծրարի վրա եւ գրությունում 
նշվում է հարցի անվանումը, իսկ գրությունում` հարցին կողմ, դեմ կամ ձեռնպահ, 
ինչպես նաեւ պաշտոնում թեկնածուին կողմ կամ դեմ քվեարկելու մասին 
հանձնաժողովի անդամի որոշումը: Հանձնաժողովի նիստը նախագահողը ծրարը 
բացում եւ գրությունը հրապարակում է հարցի քվեարկությունից առաջ: 
Քվեարկությունից հետո գրությունը կցվում է նիստի արձանագրությանը: 

7. Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են քվեարկությանը մասնակցած 
հանձնաժողովի անդամների ձայների մեծամասնությամբ, եթե որոշմանը կողմ է 
քվեարկել հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդը: 

Հոդված 79. Ազգային ժողովի նիստում օրենքի նախագծի քննարկումն առաջին 
ընթերցմամբ 

1. Օրենքի նախագիծն Ազգային ժողովի նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկման 
ընթացքում հիմնական զեկուցմամբ հանդես (է) են գալիս նախագծի հեղինակը, իսկ 
հարակից զեկուցմամբ՝ 

1) գլխադասային հանձնաժողովի ներկայացուցիչը. 

2) գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացության վերաբերյալ հատուկ կարծիք 
ներկայացրած՝ հանձնաժողովի անդամների  ներկայացուցիչը. 

3) Կառավարության ներկայացուցիչը, եթե նախագիծը ներկայացվել է խմբակցության, 
պատգամավորի նախաձեռնությամբ կամ քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով. 

4) նախագծի վերաբերյալ գրավոր եզրակացություն ներկայացրած մշտական 
հանձնաժողովների մեկական ներկայացուցիչները: 

1.1 գլխադասային հանձնաժողովի ներկայացուցիչ և գլխադասային հանձնաժողովի 
եզրակացության վերաբերյալ հատուկ կարծիք ներկայացրած՝ հանձնաժողովի 
անդամների  ներկայացուցիչ չի կարող նշանակվել  օրենսդրական նախաձեռնության 
վերաբերյալ պաշտոնական գրությունում նշված պատգամավորը՝ երկու կամ ավելի թվով 
պատգամավորի նախաձեռնության դեպքում, ինչպես նաև      տվյալ խմբակցության 
ներկայացուցիչը՝ խմբակցության նախաձեռնության դեպքում:   

2. Եթե նախագիծը ներկայացվել է խմբակցության, պատգամավորի նախաձեռնությամբ 
կամ քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով, ապա մտքերի փոխանակության 
ընթացքում, մինչև խմբակցությունների ներկայացուցիչների ելույթները, արտահերթ 
ելույթի իրավունք ունեն վարչապետի լիազորած՝ Կառավարության մեկ, իսկ հարցի 
քննարկման տևողության սահմանման վերաբերյալ Խորհրդի կամ Ազգային ժողովի 
որոշմամբ նախատեսված դեպքերում՝ մինչև երեք անդամ: 

3. Մինչև հարակից զեկուցողի եզրափակիչ ելույթը եզրափակիչ ելույթի իրավունք ունի 
հարակից զեկուցմամբ հանդես եկած Կառավարության ներկայացուցիչը: 



4. Կանոնակարգի 78-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետում, 4-րդ մասի 3-րդ և 4-րդ 
կետերում նշված դեպքերում գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունն 
ստացած նախագիծը քվեարկության է դրվում առանց փոփոխության, իսկ 
Կառավարության բացառիկ իրավասությանը վերապահված նախագիծը կարող է 
քվեարկության դրվել Կառավարության համար ընդունելի ուղղումներով: 

5. Եթե նախագիծը վերապահված է Կառավարության բացառիկ իրավասությանը, կամ 
նախագծի վերաբերյալ ստացվել է գլխադասային հանձնաժողովի բացասական 
եզրակացությունը, կամ գլխադասային հանձնաժողովը Կանոնակարգով սահմանված 
ժամկետում նախագծի վերաբերյալ եզրակացություն չի ներկայացրել, ապա նախագծի 
հեղինակը կարող է առաջարկել նախագիծը լրամշակելու նպատակով Ազգային ժողովի 
նիստում հարցի քննարկումը հետաձգել, որն ընդունվում է առանց քվեարկության: 

6. Հարցի քննարկումը հետաձգվելուց հետո՝ երկամսյա ժամկետում, սակայն ոչ ուշ, 
քան հերթական նիստերին նախորդող շաբաթվա ուրբաթ օրը լրամշակված նախագիծ 
ներկայացվելու դեպքում հարցի քննարկումը վերսկսվում է այդ հերթական նիստերում, 
իսկ սահմանված ժամկետում լրամշակված նախագիծ չներկայացվելու դեպքում 
նախագիծը շրջանառությունից հանվում է: Հարցի քննարկումը վերսկսվելու դեպքում՝ 

1) մինչև հինգ րոպե տևողությամբ ելույթով հանդես է գալիս հիմնական զեկուցողը,  որը 
կարող է առանց փոփոխության քվեարկության դնել լրամշակված նախագիծը. 

2) մինչև երեք րոպե տևողությամբ ելույթով կարող է հանդես գալ գլխադասային 
հանձնաժողովի ներկայացուցիչը. 

3) մինչև երկուական րոպե տևողությամբ ելույթներով կարող են հանդես գալ 
խմբակցությունների ներկայացուցիչները: 

7. Եթե քվեարկության արդյունքով Ազգային ժողովի որոշումն ընդունվում է, ապա 
նախագիծը համարվում է ընդունված առաջին ընթերցմամբ, իսկ որոշումը չընդունվելու 
դեպքում նախագիծը շրջանառությունից հանվում  է: 

Հոդված 81. Առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրենքի նախագծի վերաբերյալ գրավոր 
առաջարկներ ներկայացնելը 

1. Առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրենքի նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկ 
ներկայացնելու իրավունք ունեն հեղինակը, խմբակցությունը եւ Կառավարությունը, 
ինչպես նաեւ հեղինակից բացի, մյուս պատգամավորները՝ շրջանառության մեջ դրված 
նախագծի միայն փոփոխված դրույթների վերաբերյալ: 

Առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրենքի նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկ 

ներկայացնելու իրավունք ունեն հեղինակը, պատգամավորը, խմբակցությունը եւ 

Կառավարությունը: 

2. Գրավոր առաջարկները կարող են ներկայացվել նախագծի առաջին ընթերցմամբ 
ընդունվելուց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում: 

2.1. Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի կամ նիստի օրակարգում միեւնույն 
օրենքի նախագծի առաջին եւ երկրորդ ընթերցմամբ քննարկելու մասին հարցերն 
ընդգրկվելու դեպքում գրավոր առաջարկները կարող են ներկայացվել 
համապատասխանաբար Կանոնակարգի 41-րդ հոդվածի 6-րդ կամ 44-րդ հոդվածի     
7-րդ մասով նախատեսված Ազգային ժողովի որոշմամբ սահմանված ժամկետում: 
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2.2. Եթե առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրենքի նախագծի երկրորդ ընթերցմամբ 
քննարկելու մասին հարցն ընդգրկվել է Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի կամ 
նիստի օրակարգում, եւ սույն հոդվածի 2¬րդ մասով սահմանված ժամկետը չի լրացել, 
ապա գրավոր առաջարկները կարող են ներկայացվել արտահերթ նստաշրջանի կամ 
նիստի օրակարգի, ինչպես նաեւ օրակարգային հարցերի նախագծերն Ազգային 
ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակվելուց հետո` երկու 
աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ եւ 2.2-րդ մասերով սահմանված ժամկետները կարող են 
փոխվել հեղինակի կամ գլխադասային հանձնաժողովի առաջարկությամբ՝ Ազգային 
ժողովի որոշմամբ: Ժամկետը փոխելու վերաբերյալ առաջարկը քվեարկության է 
դրվում առանց քննարկման՝ նախագծի առաջին ընթերցմամբ ընդունվելուց 
անմիջապես հետո: 

Հոդված 121.Խմբակցությունների գրավոր հարցապնդումները 

1.Խմբակցություններն ունեն Կառավարության անդամներին գրավոր 
հարցապնդումներով դիմելու իրավունք: 

1.1. Կանոնակարգի 122-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա գլխադասային 
հանձնաժողովի նախագահը կարող է առաջարկել խմբակցությանը գրավոր 
հարցապնդումներով դիմելու կառավարության անդամին: Առաջարկը ներկայացվում է 
Ազգային ժողովում գործող բոլոր խմբակցություններին միաժամանակ 

2. Խմբակցությունը նույն հերթական նստաշրջանի ընթացքում Կառավարության 
անդամներին հարցապնդումով կարող է դիմել ոչ ավելի, քան մեկ անգամ: 

3. Խմբակցությունը Կառավարությանը գրավոր հարցապնդումով դիմելու իրավունքն 
իրականացնում է իր որոշմամբ: 

4. Հարցապնդումն ստանալուց ոչ ուշ, քան երեսուն օրվա ընթացքում վարչապետի 
հանձնարարությամբ՝ Կառավարության համապատասխան անդամը հարցապնդման 
գրավոր պատասխանն ուղարկում է Ազգային ժողովի նախագահին: 

5. Գրավոր հարցապնդումը Կառավարություն է ուղարկվում, ինչպես նաև 
հարցապնդման պատասխանը խմբակցությանն է 
հանձնվում Աշխատակարգով սահմանված կարգով: Հարցապնդման պատասխանը 
տեղադրվում է Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքում: 

6. Հարցապնդումների պատասխանները ներկայացվում  և  խմբակցության 
առաջարկությամբ քննարկվում են Կանոնակարգի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված 
ժամկետներում գումարվող յուրաքանչյուր հերթական նիստերի չորեքշաբթի օրվա 
երրորդ հիմնական նիստում: Յուրաքանչյուր շաբաթվա հերթական նիստերում կարող է 
ներկայացվել և քննարկվել մեկ  հարցապնդման պատասխան: 

7. Հերթական նիստերի գումարումից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ ստացված 
հարցապնդման պատասխանը ներկայացվում է, ինչպես նաև կարող է խմբակցության 
առաջարկությամբ քննարկվել այդ նիստերի, իսկ նշված ժամկետից ուշ ստացվածները՝ 
հաջորդ հերթական նիստերի ընթացքում: Խմբակցության առաջարկը կարող է Ազգային 
ժողովի նախագահին ներկայացվել մինչև հարցապնդումն Ազգային ժողովի նիստում 
ներկայացվելը: 

8. Եթե նույն շաբաթվա հերթական նիստերում լրանում է մեկից ավելի հարցապնդման 
պատասխանների ներկայացման ժամկետը, ապա ներկայացվում է այն հարցապնդման 
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պատասխանը, որն ավելի շուտ է ուղարկվել Կառավարություն: Եթե 
հարցապնդումներն ուղարկվել են նույն օրը, ապա դրանց պատասխանների 
ներկայացման հաջորդականությունը որոշվում է ըստ խմբակցությունների անդամների 
թվի` փոքրից մեծ: 

9. Ազգային ժողովի նիստում հարցի քննարկման սկզբում մինչև հինգ րոպե 
տևողությամբ ելույթով հարցապնդման պատասխանը ներկայացնում է 
Կառավարության անդամը: Եթե խմբակցությունը չի առաջարկել հարցապնդումը 
քննարկել, ապա Կառավարության անդամին ելույթից հետո հարցի քննարկումը 
համարվում է ավարտված: 

10. Խմբակցության առաջարկությամբ՝ հարցապնդման պատասխանն Ազգային ժողովի 
նիստում քննարկվում է հետևյալ կարգով. 

1) հարցապնդման պատասխանը ներկայացնող Կառավարության անդամին կարող են  
հարցեր տրվել. 

2)  ելույթով հանդես է գալիս հարցապնդումը ներկայացնող խմբակցության 
ներկայացուցիչը, որին կարող են  հարցեր տրվել. 

3)  մտքերի փոխանակություն. 

4)  եզրափակիչ ելույթով հանդես են գալիս հարցապնդման պատասխանը 
ներկայացնող Կառավարության անդամը, այնուհետև՝ խմբակցության ներկայացուցիչը: 

11. Հարցապնդման քննարկման արդյունքով խմբակցության ներկայացուցիչը կարող է 
իր եզրափակիչ ելույթում՝ 

1) առաջարկել ընդունել Կառավարության առանձին անդամի հետագա 
պաշտոնավարման հարցը վարչապետի քննարկմանն առաջարկելու մասին Ազգային 
ժողովի որոշում, որը քվեարկության է դրվում առանց քննարկման, կամ 

2) հայտարարել, որ խմբակցությունը նախատեսում է Սահմանադրության 113-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան՝ վարչապետին անվստահություն հայտնելու 
մասին  առաջարկ ներկայացնել: Եթե հարցի քննարկման ավարտից հետո՝ 24 ժամվա 
ընթացքում, Կանոնակարգի 152-րդ հոդվածի 1-4-րդ մասերին համապատասխան, 
Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացվում է վարչապետին անվստահություն 
հայտնելու մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, ապա  այն քննարկվում 
է Կանոնակարգի 152-րդ հոդվածի 5-10-րդ մասերով սահմանված կարգով: 

12. Հարցապնդման քննարկման տևողությունը 90 րոպե է: 

13. Ազգային ժողովի նախագահը Կառավարության առանձին անդամի հետագա 
պաշտոնավարման հարցը վարչապետի քննարկմանն առաջարկելու մասին Ազգային 
ժողովի որոշումն ստորագրում և 24 ժամվա ընթացքում ուղարկում է վարչապետին: 

14. Հարցի քննարկման ավարտից հետո՝  վեց ամսվա ընթացքում, որևէ խմբակցություն 
չի կարող միևնույն հարցապնդումով Կառավարությանը կրկին դիմել կամ քննարկված 
հարցապնդման արդյունքով ներկայացնել վարչապետին անվստահություն հայտնելու 
մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ: 

Հոդված 122. Մշտական հանձնաժողովների խորհրդարանական վերահսկողությունը 
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1. Մշտական հանձնաժողովները Կանոնակարգի 112-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ 
կետով սահմանված իրենց իրավասությունների շրջանակում ՝ 

1) խորհրդարանական վերահսկողություն են իրականացնում օրենքների կատարման 
ընթացքի նկատմամբ. 

2) կարող են տեղեկություններ պահանջել Կառավարության ծրագրի կատարման 
ընթացքի վերաբերյալ: 

3) յուրաքանչյուր տարի` մինչև մարտի 1-ը ներկայացնում են եզրակացություններ 

կառավարության կողմից նախորդող տարվա ընթացքում կառավարության ծրագրի 

մշտական հանձնաժողովի իրավասությանը վերաբերող բնագավառների 

կատարողականի վերաբերյալ. 

4) յուրաքանչյուր տարի` մինչև մարտի 1-ը կազմում են ամփոփաթերթ՝գույքագրելով 

նախորդ տարվա ընթացքում հանձնաժողովի օրակարգերում ընդգրկված նախագծերը: 

Ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի վերաբերյալ յուրաքանչյուր տարվա 

դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում հանձնաժողովըիրորոշմամբ հրավիրում է 

կառավարության ներկայացուցիչներին՝ ըստ բնագավառների, ընդունված նորմատիվ 

իրավական ակտերի իրականացման ապահովման վերաբերյալ հաշվետվություն 

ներկայացնելու նպատակով: Հանձնաժողովը կարող է որոշում ընդունել՝ ամփոփաթերթի, 

հաշվետվության և այլ փաստաթղթերի հիման վրա յուրաքանչյուր տարի հանձնաժողովի 

գործունեության ռազմավարություն ընդունելու վերաբերյալ։»: 

2. Իրավասու մշտական հանձնաժողովի իրավասության շրջանակում 

խորհրդարանական վերահսկողության թեման, ինչպես նաև դրա առնչությամբ 

իրականացվելիք միջոցառումները սահմանվում են հանձնաժողովի որոշմամբ: 

3. Իրավասու մշտական հանձնաժողովի անդամներից բացի, խորհրդարանական 

վերահսկողության թեմայի, ինչպես նաև ձեռնարկվելիք միջոցառումների վերաբերյալ 

առաջարկ ներկայացնելու իրավունք ունեն Ազգային ժողովի նախագահը,  մշտական 

հանձնաժողովները և խմբակցությունները: 

4. Խորհրդարանական վերահսկողության առարկային վերաբերող հարցերի 

պարզաբանման առնչությամբ հանձաժողովը կարող է իր որոշմամբ հանձնաժողով 

հրավիրել իրավասու պաշտոնատար անձանց, որոնք պարտավոր են ներկայանալ 

հանձնաժողովի նիստին և պատասխանել հարցերին: 

5. Պետական, ծառայողական, առևտրային կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք 

պարունակող տեղեկությունները հանձնաժողովի հարցմամբ նրան են տրամադրվում, 

իսկ հանձնաժողովի անդամներն այդ տեղեկություններին կարող են ծանոթանալ 

օրենքով սահմանված կարգով: Հանձնաժողովի անդամները հանձնաժողովի 

հարցմամբ պահանջված տեղեկություններին առնչվող նյութերին կամ փաստաթղթերին 

կարող են ծանոթանալ նաև դրանց գտնվելու վայրում: 
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6. Խորհրդարանական վերահսկողության արդյունքով իրավասու մշտական 

հանձնաժողովը կարող է ընդունել գրավոր եզրակացություն 

և Աշխատակարգով սահմանված կարգով այն ուղարկել Ազգային ժողովի մյուս 

մարմիններ, ինչպես նաև իրավասու մարմիններ և պաշտոնատար անձանց: 

7. Պետական բյուջեի կատարման նկատմամբ  վերահսկողությունն իրականացվում է 

Կանոնակարգի 24-րդ գլխով սահմանված կարգով: 

Հոդված 161. Խմբակցությունների գործունեության ապահովումը 

1. Աշխատակազմն Ազգային ժողովի նստավայրում խմբակցություններին ապահովում 
է  նրանց աշխատանքային գործունեության համար անհրաժեշտ միջոցներով: 

2. Խմբակցության գործունեության մասնագիտական սպասարկումն իրականացնում են 
խմբակցության գործավարը, խորհրդականը և փորձագետները, որոնք աշխատանքի են 
ընդունվում ժամկետային պայմանագրով` համապատասխան խմբակցության 
ղեկավարի ներկայացմամբ, կատարում են նրա հանձնարարությունները, ինչպես նաև 
նրա հանձնարարությամբ աջակցում են խմբակցության աշխատանքին: 

3. Մինչև 14 անդամ ունեցող խմբակցությունն ունենում են Աշխատակազմի 
հաստիքացուցակով սահմանված մեկ գործավար և երեք փորձագետ, իսկ 14-ից ավելի 
անդամ ունեցողները` մեկ գործավար և չորս փորձագետ: 

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, մեկ խորհրդական 
առնվազն երկու փորձագետ (մասնագետ) և մեկ գործավար (օգնական): Մշտական 
հանձնաժողովի գործավարը (օգնականը) և խորհրդականը աշխատանքի են 
ընդունվում և ազատվում աշխատանքից համապատասխան հանձնաժողովի 
նախագահի համաձայնությամբ, իսկ համակարգող փորձագետը և մյուս 
փորձագետները (մասնագետները) քաղաքացիական ծառայողներ են: Մշտական 
հանձնաժողովի փորձագետների թիվը կարող է ավելացվել հանձնաժողովի 
նախագահի առաջարկությամբ՝ Խորհրդի որոշմամբ: 

4. Վերակազմակերպված կամ անվանափոխված մշտական հանձնաժողովների 
փորձագետների (մասնագետների) իրավական վիճակը որոշվում է Քաղաքացիական 
ծառայության մասին օրենքով սահմանված կարգով: 

5. Առանձին օրենքի նախագծի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողովի, ինչպես նաև  
քննիչ հանձնաժողովի գործունեության  մասնագիտական սպասարկումն 
իրականացնում են համապատասխան հանձնաժողովի անդամների վճարովի 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5744&lang=arm#18
http://www.parliament.am/parliament.php?id=bylaw&lang=arm#g24


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) քաղաքացիական ծառայող է: 
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