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 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ 
կատարելու մասին 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հունիսի 4-ի ՀՕ-373-Ն 
ջրային օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 1-ին հոդվածը լրացնել հետեւյալ 
հասկացություններով.  

«ջրաղբյուր` ՀՀ գետերի ջրերը, ստորերկրյա ջրերը, մակերեսային տեղական հոսքի 
ջրերը, որոնք հավաքվում են բնական կամ արհեստական ջրամբարներում, չորացման 
համակարգի ցամաքուրդային (դրենաժային) ջրերը».  

«ոռոգման ջուրը` ոռոգման նպատակով օգտագործվող եւ ոռոգման ջրի 
ստանդարտներին համապատասխանող ջրային ռեսուրս է, որը կարող է լինել ինչպես 
մակերեւութային, այնպես էլ ստորերկրյա».  

«ոռոգման համակարգը` Հայաստանի Հանրապետության ջրային համակարգի մի 
մասն է, որն իր մեջ ընդգրկում է ոռոգման եւ ցամաքուրդային (դրենաժային) ջրատարներ, 
ջրանցքեր, ջրանցույցներ, դյուկերները, ստորասրահներ, արագահոսեր, թունելներ, 
ջրանկումներ, հեղեղատարներ, խողովակաշարեր, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ, 
արտեզյան եւ շատրվանող հորեր, պոմպակայաններ, ջրամբարներ, լճակներ` ծառայողական 
ճանապարհներն իրենց օտարման գոտիներով, շենք-շինություններով, էլեկտրահաղորդման 
գծերով եւ այլ ենթակառուցվածքներով, այդ թվում` ջրաէկոհամակարգերի պահպանման 
գոտիներ»:  

Հոդված 2. Օրենսգրքի 13-րդ հոդվածում «օրենքով» բառը փոխարինել «ՀՀ 
կառավարության որոշմամբ» բառերով:  

Հոդված 3. Օրենսգրքի 14-րդ հոդվածը լրացնել չորրորդ մասով.  

«Կարգավորող հանձնաժողովը չի կարգավորում (ջրային համակարգերի 
օգտագործման թույլտվություններ չի տրամադրում եւ սակագներ չի սահմանում) 
«Ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ ջրօգտագործողների ընկերությունների 
միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն ստեղծված 
ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ ջրօգտագործողների ընկերությունների 
միությունների, ինչպես նաեւ նրանց կողմից հիմնադրված կամ նրանց մասնակցությամբ 
իրավաբանական անձանց գործունեությունը:»: 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի առաջին մասը լրացնել 5-րդ կետով. «գույքի 
անհատույց օգտագործման պայմանագրով»:  

Հոդված 5. Օրենսգիրքը լրացնել 55.1-րդ հոդվածով.  

«Հոդված 55.1. Գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրի միջոցով ջրային 
համակարգի օգտագործման իրավունքի փոխանցումը  

1. Ջրային համակարգի օգտագործման իրավունքի փոխանցումը կարող է 
իրականացվել գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրով:  

2. Գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրով կարող է տրամադրվել ջրային 
համակարգը կամ դրա մի մասը` անհատույց ժամանակավոր օգտագործման նպատակով, 
այդ գույքը նույն վիճակում` հաշվի առնելով դրա բնական մաշվածքը, կամ պայմանագրով 
որոշված վիճակը, վերադարձնելու պայմանով:  



3. Գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիրը կնքվում է ՀՀ կառավարության 
որոշմամբ սահմանված կարգով:»:  

Հոդված 6. Օրենսգրքի 61-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:  

Հոդված 7. Օրենսգիրքը լրացնել 61.1-րդ հոդվածով.  

«Հոդված 61.1. Պետական եւ համայնքային սեփականություն հանդիսացող ոռոգման 
համակարգը  

1. Ոռոգման համակարգն ըստ ֆունկցիոնալ նշանակության դասակարգվում է`  

1) մայրուղային ոռոգման համակարգ` ջրային աղբյուրից սկիզբ առնող 
միջհամայնքային, տնտեսային կամ ներտնտեսային ոռոգման համակարգերին ոռոգման ջուր 
մատակարարող համակարգ (առաջին կարգի (հիմնական) ջրատարներ եւ պոմպակայաններ, 
մայր ջրանցքներ).  

2) ոռոգման միջհամայնքային (միջտնտեսային) համակարգ` մայրուղային ոռոգման 
համակարգից սկիզբ առնող մեկից ավելի համայնքների ոռոգելի հողերին ոռոգման ջուր 
մատակարարող համակարգ (երկրորդ կարգի ջրանցքներ եւ պոմպակայաններ).  

3) ոռոգման տնտեսային համակարգ` մայրուղային կամ միջտնտեսային ոռոգման 
համակարգերից սկիզբ առնող եւ միայն մեկ համայնքի ոռոգելի հողերին ոռոգման ջուր 
մատակարարող համակարգ (երրորդ կարգի ջրանցքներ).  

4) ոռոգման ներտնտեսային համակարգ` տնտեսային ոռոգման համակարգերից, 
ինչպես նաեւ տեղական ջրաղբյուրներից սկիզբ առնող եւ միայն մեկ համայնքի ոռոգելի 
հողատարածքներին ոռոգման ջուր բաշխող համակարգ (չորրորդ կարգի ջրանցքներ կամ 
բաշխիչ ցանցեր):  

2. Պետական սեփականություն հանդիսացող առաջին եւ երկրորդ կարգի ոռոգման 
համակարգերը մասնավորեցման ենթակա չեն: Դրանք կարող են փոխանցվել միայն 
օգտագործման իրավունքով ջրամատակարարներին` սույն օրենսգրքով սահմանված 
կարգով:  

3. Պետական սեփականություն հանդիսացող երրորդ կարգի ոռոգման համակարգերը, 
որոնք չեն կառուցվել մասնավոր ներդրումների միջոցով, կարող են սեփականության 
իրավունքով փոխանցվել համայնքին:  

4. Պետական սեփականություն հանդիսացող չորրորդ կարգի ոռոգման 
համակարգերը, որոնք չեն կառուցվել մասնավոր ներդրումների միջոցով, կարող են 
սեփականության իրավունքով տրվել համայնքին, ջրամատակարարներին` Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:»:  

Հոդված 8. Օրենսգիրքը լրացնել 61.2-րդ հոդվածով.  

«Հոդված 61.2. Ոռոգման համակարգի կառավարումը  

1. Ոռոգման ջրամատակարարման հարաբերությունների սուբյեկտներն են` 
ջրօգտագործողը եւ ջրամատակարարը, որոնց լիազորությունների ցանկը եւ գործունեության 
կարգը սահմանվում են օրենքով եւ ՀՀ կառավարության որոշումներով:  

2. Ոռոգման ջրամատակարարման կառավարումը կարող է իրականացվել Ջրային 
համակարգերի կառավարման մարմնի եւ(կամ) մասնավոր կառավարման միջոցով:  

3. Ոռոգման ջրամատակարարման մասնավոր կառավարումը կարող է իրականացվել 
մասնակցային կառավարման միջոցով. Ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ(կամ) 
Ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների կողմից` օրենքով սահմանված 
կարգով:  



4. Ջրային համակարգերի կառավարման մարմնի կողմից ոռոգման 
ջրամատակարարման մասնավոր կառավարման դեպքում ոռոգման համակարգերի 
օգտագործման իրավունքը կարող է փոխանցվել սույն օրենսգրքի 6-րդ գլխով սահմանված 
դեպքերում եւ կարգով:  

5. Մասնակցային կառավարումն իրականացնող իրավաբանական անձինք ունեն 
ոռոգման համակարգի օգտագործման նախապատվության իրավունք :»:  

Հոդված 9. Օրենսգրքի 9-րդ գլխի վերնագրում «ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ 
ՄԻՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ» բառերը փոխարինել «ՈՌՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄ» 
բառերով:  

Հոդված 10. Օրենսգրքի 71-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:  

Հոդված 11. Օրենսգիրքը լրացնել 71.1-րդ հոդվածով.  

«Հոդված 71.1. Ոռոգման համակարգի մասնակցային կառավարումը  

1. Ոռոգման ջրամատակարարման մասնակցային կառավարումն իրականացվում է` 
Ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ(կամ) Ջրօգտագործողների ընկերությունների 
միությունների միջոցով:  

2. Ջրօգտագործողները կարող են միավորվել` օրենքով սահմանված կարգով 
հիմնադրելով Ջրօգտագործողների ընկերություններ, իսկ Ջրօգտագործողների 
ընկերությունները` Ջրօգտագործողների ընկերությունների միություններ:»:  

Հոդված 12. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող երեսուներորդ օրը:  



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԻԿ 
<<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին>>, <<Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների 
ընկերությունների միությունների մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> և <<Հայաստանի Հանրապետության ջրային 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի վերաբերյալ առաջարկությունների և 
դիտողությունների քննարկման արդյունքների մասին 

 
Առարկության, 

առաջարկության 
հեղինակը, գրության 

ստացման ամսաթիվը, 
գրության համարը 

Առարկության, առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացու
թյուն Կատարված փոփոխությունները 

ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ       
Խ. Հարությունյան,         
Վ. Մախսուդյան 

1.Նախագծի 2-րդ հոդվածի 2-րդ կետը հանել: 
 
2.Նախագծի 3-րդ հոդվածով առաջարկվող նոր 5.1 
հոդվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ.<<Մատակարարված ոռոգման ջրի դիմաց 
վճարը կատարել ջուր ստանալու օրվանից 45 
օրացույցային օրերի ընթացքում` ըստ ստացված և 
ջրաչափերով գրանցված ջրի քանակի>>: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Նախագծի 3-րդ հոդվածի օրենքի նոր լրացված 5.1 
հոդվածը լրացնել նոր` 3-րդ կետով. 
ընկերությունը պարտավոր է` 

1) ոռոգման ջուր մատակարարելու համար 
ջրօգտագործողների հետ կնքել ոռոգման ջրի 
մատակարարման պայմանագիր: 

2) կրել պատասխանատվություն ոռոգման ջրի 
մատակարարման ժամկետները խախտելու 

Ընդունվել է: 
 
Չի 
ընդունվել: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ընդունվել է 
մասամբ: 
 
 
 
 
 
 

Նախագծի 2-րդ հոդվածի 2-րդ կետը հանվել է: 
 
Չի ընդունվել, քանի որ օրենքի նախագծում 
նախատեսված է, որ ջրօգտագործողը պարտավոր 
է յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում 
մատակարարված ոռոգման ջրի դիմաց վճարը 
կատարել` մինչև այդ ամսվան հաջորդող ամսվա 
15-ը: Բացի այդ, ոռոգման ոլորտում, բոլոր 
ջրօգտագործողներին ջրաչափերով ջուր տալը 
գործնականում դժվար է և կապված է հսկայական 
ծախսերի հետ: Այդ առումով տարակարծության 
դեպքում շարժական ջրաչափության միջոցով 
լուծում է տրվում բարձրացված խնդրին, իսկ 
հաշվարկը կատարվում է ոռոգման ջրի նորմերով 
(<<Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման 
նորմաներն ու ռեժիմները Հայաստանի 
Հանրապետության ոռոգելի հողատարածքների 
համար>> ձեռնարկ):   

Նախագծի 3-րդ հոդվածի օրենքի նոր լրացված 
5.1 հոդվածը լրացվել է նոր` 3-րդ կետով. 
ընկերությունը պարտավոր է` 

ոռոգման ջուր մատակարարելու համար 
ջրօգտագործողների հետ կնքել ոռոգման ջրի 
մատակարարման պայմանագիր: 

Միաժամանակ նշենք, որ Ջրօգտագործողների և 
ջրօգտագործողների ընկերությունների նկատմամբ 



համար` սույն օրենքով նախատեսված կարգով: 
 
4. Նախագծի 4-րդ հոդվածով առաջարկվող 5.2 հոդվածով 
առաջարկվող 5.2 հոդվածի 1-ին կետում 
<<համապատասխան>> բառից հետո ավելացնել <<և 
կանոնադրությամբ սահմանված կարգով>> 
բառակապակցությունը:  
Նույն հոդվածի 1-ին կետի 6-րդ ենթակետը շարադրել 
հետևյալ խմբագրությամբ <<տնօրինել, տիրապետել և 
օգտագործել գույքը իր կանոնադրությամբ և 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգերով>>: 
 
5.Նախագծի 5-րդ հոդվածը հանել: 
6. Նախագծի  բոլոր հոդվածներում <<վերստուգող>> բառը 
փոխարինել <<վերստուգող հանձնաժողով 
բառակապակցությամբ: 
7. Նախագծի 10-րդ հոդվածի օրենքի 12-րդ հոդվածի նոր 
առաջարկվող 2-րդ և 5-րդ կետերը հանել: 
8. Նախագծի 11-րդ հոդվածի օրենքի նոր շարադրվող 13-
րդ հոդվածի 5-րդ կետում գրավոր բառից հետո ավելացնել 
<< ինչպես նաև կապի այլ միջոցներով>> 
բառակապակցությունը: 
9. Նախագծի 11-րդ հոդվածի օրենքի նոր շարադրվող 13-
րդ հոդվածի 13-րդ մասում ավելացնել հետևյալ 
նախադասությունը` <<Ընկերության ընդհանուր ժողովի 
նիստերի արձանագրությունները տրամադրվում են 
ընկերության բոլոր անդամներին փոստով կամ առձեռն, 
այդ մասին նշում կատարելով համապատասխան 
գրանցամատյանում>>: 
 
10. Նախագծի 17-րդ հոդվածի, օրենքի 20-րդ հոդվածում 
2-րդ կետի  2-րդ նախադասությունը հանել, քանի որ 
ջրօգտագործողներից ջրի վճարները և նախատեսված 
տուգանքը կարելի է գանձել դատական կարգով, իսկ 
ջրամատակարարումը դադարեցնելը ջրօգտագործողին 
կարող է ընդհանրապես դարձնել անվճարունակ: 
 

 
 
Ընդունվել է: 
 
 
 
 
Ընդունվել է: 
 
 
 
 
Ընդունվել է: 
Ընդունվել է: 
 
 
Ընդունվել է: 
 
Ընդունվել է: 
 
 
 
Ընդունվել է: 
 
 
 
 
 
 
 
Ընդունվել է: 
 
 
 
 
 
 

տուգանքների մեխանիզմները օրենքի նախագծից 
հանվել են: 
Նախագծի 4-րդ հոդվածով առաջարկվող 5.2 
հոդվածով առաջարկվող 5.2 հոդվածի 1-ին կետում 
<<համապատասխան>> բառից հետո լրացվել է 
<<և կանոնադրությամբ սահմանված կարգով>> 
բառակապակցությունը: 
Նույն հոդվածի 1-ին կետի 6-րդ ենթակետը 
շարադրվել է հետևյալ խմբագրությամբ 
<<տնօրինել, տիրապետել և օգտագործել գույքը 
իր կանոնադրությամբ և օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգերով>>: 
Նախագծի 5-րդ հոդվածը հանվել է: 
Նախագծի  բոլոր հոդվածներում <<վերստուգող>> 
բառը փոխարինվել է <<վերստուգող 
հանձնաժողով բառակապակցությամբ: 
Նախագծի 10-րդ հոդվածի օրենքի 12-րդ հոդվածի 
նոր առաջարկվող 2-րդ և 5-րդ կետերը հանվել են: 
Նախագծի 11-րդ հոդվածի օրենքի նոր շարադրվող 
13-րդ հոդվածի 5-րդ կետում գրավոր բառից հետո 
ավելացվել է <<ինչպես նաև կապի այլ 
միջոցներով>> բառակապակցությունը: 
Նախագծի 11-րդ հոդվածի օրենքի նոր շարադրվող 
13-րդ հոդվածի 13-րդ մասում ավելացվել է 
հետևյալ նախադասությունը` <<Ընկերության 
ընդհանուր ժողովի նիստերի 
արձանագրությունները տրամադրվում են 
ընկերության բոլոր անդամներին փոստով կամ 
առձեռն, այդ մասին նշում կատարելով 
համապատասխան գրանցամատյանում>>: 
Նախագծի 17-րդ հոդվածի, օրենքի 20-րդ 
հոդվածում 2-րդ կետի  2-րդ նախադասությունը 
հանվել է, քանի որ ջրօգտագործողներից ջրի 
վճարները և նախատեսված տուգանքը կարելի է 
գանձել դատական կարգով, իսկ 
ջրամատակարարումը դադարեցնելը 
ջրօգտագործողին կարող է ընդհանրապես 



 
11.Նախագծի 17-րդ հոդվածի, օրենքի 20-րդ հոդվածում 
ավելացնել 3-րդ կետ, որտեղ սահմանել ընկերության 
պատասխանատվությունը և ընկերության նկատմամբ  
նախատեսել համապատասխան տույժեր ու տուգանքներ` 
ջրամատակարարման ժամկետները խախտելու համար: 
12.Նախագծի 18-րդ հոդվածի օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին 
մասում առաջարկվող 2-րդ կետը և 25-րդ հոդվածի օրենքի 
29-րդ հոդվածի 1-ին կետի դ) ենթակետում հանել 
(<<մուտքավճար>> հասկացությունը): 
 
13. Նախագծի 23-րդ հոդվածի, օրենքի 27-րդ հոդվածի ԺԳ 
ենթակետում ավելացնել <<և նրանց ազատելը>> 
բառակապակցությունը: 
14.Նախագծի 2-րդ հոդվածը հանել: 
 
 
15. Նախագծի հոդված 7-ում առաջարկվող նոր 61.1-րդ 
հոդվածի 4-րդ կետում <<համապատասխան 
լիազորություններ ունեցող մարմինների որոշմամբ>> 
բառակապակցությունը փոխարինել <<ՀՀ 
Կառավարության որոշմամբ>> բառերով: 
16. Նախագծի 12-րդ հոդվածը հանել: 

 
Չի 
ընդունվել: 
 
 
 
Ընդունվել է: 
 
 
 
 
Ընդունվել է: 
 
 
Չի 
ընդունվել: 
 
Ընդունվել է: 
 
 
 
 
Ընդունվել է: 

դարձնել անվճարունակ: 
Ջրօգտագործողների և ջրօգտագործողների 
ընկերությունների նկատմամբ տուգանքների 
մեխանիզմներն օրենքի նախագծից հանվել են: 
 
 
Նախագծի 18-րդ հոդվածի օրենքի 21-րդ հոդվածի 
1-ին մասում առաջարկվող 2-րդ կետը և 25-րդ 
հոդվածի օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին կետի դ) 
ենթակետից հանվել է (<<մուտքավճար>> 
հասկացությունը): 
Նախագծի 23-րդ հոդվածի, օրենքի 27-րդ հոդվածի 
ԺԳ ենթակետում լրացվել է <<և նրանց ազատելը>> 
բառակապակցությունը: 
Չի ընդունվել, քանի որ հստակեցնում է 
Կանոնակարգող խորհրդի գործունեության կարգը, 
որը սահմանվում է ՀՀ կառավարության կողմից: 
Նախագծի հոդված 7-ում առաջարկվող նոր 61.1-
րդ հոդվածի 4-րդ կետում <<համապատասխան 
լիազորություններ ունեցող մարմինների 
որոշմամբ>> բառակապակցությունը փոխարինվել 
է <<ՀՀ Կառավարության որոշմամբ>> բառերով: 
Նախագծի 12-րդ հոդվածը հանվել է: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն  

1.«Ջրօգտագործողների ընկերությունների և 
ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագծի` 
1/ 11-րդ հոդվածից անհրաժեշտ է հանել «հետևյալ 
բովանդակությամբ» բառերը` նկատի ունենալով 
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածի 
2-րդ մասի պահանջները: 
Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև նախագծի 13-րդ, 
14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 22-րդ, 23-րդ և 24-րդ հոդվածներին: 
2/ 26-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «բառով» բառն 
անհրաժեշտ է փոխարինել «բառերով» բառով, իսկ 
«բառը» բառը` «բառերը» բառով: 

 
 
 
 
 
Ընդունվել է: 
 
 
 
 
 
Ընդունվել է: 
 
 

 
 
 
 
 
11-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 22-րդ, 23-րդ և 
24-րդ հոդվածներից հանվել են «հետևյալ 
բովանդակությամբ» բառերը: 
 
 
 
26-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «բառով» բառն 
փոխարինվել է «բառերով» բառով, իսկ «բառը» 
բառը` «բառերը» բառով: 



 3/ 32-րդ հոդվածի 3-րդ կետում «ավելացնել» բառը 
փոխարինել «լրացնել» բառով` նկատի ունենալով 
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածի 
3-րդ մասի պահանջները: 
 Նույն կետում «է/» կետից առաջ նախատեսված 
«բառերը» բառն անհրաժեշտ է փոխարինել «բառերով» 
բառով: 
  2. «Հայաստանի Հանրապետության ջրային 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի` 
1/ 3-րդ հոդվածում «հոդվածում» բառն անհրաժեշտ է 
փոխարինել «հոդվածը» բառով, իսկ «նոր» բառը հանել: 
 2/ 12-րդ հոդվածում «երկրորդ» բառը փոխարինել «նոր» 
բառով: 
 3. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ 
չունենք: 

Ընդունվել է: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ընդունվել է: 
 

32-րդ հոդվածի 3-րդ կետում «ավելացնել» բառը 
փոխարինվել է «լրացնել» բառով:Նույն կետում 
«է)» կետից առաջ նախատեսված «բառերը» բառն 
փոխարինվել է «բառերով» բառով: 
 
 
 
 
 
 
3-րդ հոդվածում «հոդվածում» բառն փոխարինվել 
է «հոդվածը» բառով, իսկ «նոր» բառը հանվել է: 
12-րդ հոդվածն ամբողջությամբ հանվել է:  

 

 


