
 

 

Կ-2972-09.06.2022-ՏՏԳՇ-011                                                                                           ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 

ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

«ՋՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

Հոդված 1. «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» 2005 

թվականի մայիսի 3-ի ՀՕ-96-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 9-րդ հոդվածի` 

1) 1-ին մասի «և բաշխվածության» բառերը փոխարինել «, բաշխվածության և ըստ 

ջրային մարմինների կարգավիճակների» բառերով.  

2)  2-րդ մասի «5» թիվը փոխարինել «6» թվով: 

Հոդված 2. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Ջրային ռեսուրսների պահպանության և կայուն կառավարման նպատակով 

ընդհանուր առաջարկի պահանջարկի գնահատումից ստացված արդյունքների հիման 

վրա ջրային ռեսուրսների բաշխումը ջրօգտագործողների միջև ըստ առաջնահերթության 

իրականացվում է հետևյալ գերակա ուղղություններով՝ ըստ հերթականության. 

1) ազգային ջրային պաշար` բնակչության հիմնական կարիքները բավարարելու, 

ջրի անբավարարության հետևանքով հիվանդությունները նվազեցնելու ու 

կանխարգելելու և ջրային էկոհամակարգերը պահպանելու համար անհրաժեշտ 

քանակի և որակի վերականգնվող ջրային ռեսուրսների պահպանում. 

2) ռազմավարական ջրային պաշար` արտակարգ իրավիճակների պայմաններում 

(երաշտ, էկոլոգիական աղետներ, էներգետիկ ճգնաժամ և այլն) մարդկանց 

հիմնական կարիքների բավարարման և ջրային էկոհամակարգերի 

պահպանման ապահովման համար ջրային ռեսուրսների պահպանում և 

օգտագործում. 

3) ավանդական՝ ջրահոսքի հունի սահմաններում պատմական, ոչ 

արդյունահանման նպատակով ջրերի օգտագործում. 



 

4) ջրային ռեսուրսների օգտագործում` Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրության և միջազգային պայմանագրերի համաձայն. 

5) կենցաղային՝ մարդկանց կուլտուր-կենցաղային ջրապահանջի կարիքները 

բավարարելու համար ջրօգտագործում. 

6) գյուղատնտեսական՝ ոռոգման, արոտավայրերի ջրարբիացման, 

անասնապահության և այլ ոչ արդյունաբերական ջրապահանջի կարիքները 

բավարարելու համար. 

7) էներգետիկ` էներգիայի արտադրության ջրապահանջի կարիքները 

բավարարելու համար. 

8) արդյունաբերական՝ ջուր արտադրական գործընթացներում. 

9) ձկնաբուծական նպատակով ջրօգտագործում. 

10) ռեկրեացիոն նպատակով ջրօգտագործում՝ ջուր մարզական, սիրողական 

ձկնորսության, լողի, նավարկության և գեղագիտական վայելքի համար. 

11) հակաերաշտային միջոցառումներ՝ երաշտներից վնասները նվազագույնի 

հասցնելու համար:»: 

Հոդված 3. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի «4-9-րդ կետերով» բառերը փոխարինել 

«5-11-րդ կետերով» բառերով։ 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

«ՋՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

  

Հոդված 1. «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» 2005 

թվականի մայիսի 3-ի ՀՕ-96-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 9-րդ հոդվածի` 

3) 1-ին մասի «և բաշխվածության» բառերը փոխարինել «, բաշխվածության և ըստ 

ջրային մարմինների կարգավիճակների» բառերով.  



 

4)  2-րդ մասի «5» թիվը փոխարինել «6» թվով: 

Հոդված 2. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Ջրային ռեսուրսների պահպանության և կայուն կառավարման նպատակով 

ընդհանուր առաջարկի պահանջարկի գնահատումից ստացված արդյունքների հիման 

վրա ջրային ռեսուրսների բաշխումը ջրօգտագործողների միջև ըստ առաջնահերթության 

իրականացվում է հետևյալ գերակա ուղղություններով՝ ըստ հերթականության. 

12) ազգային ջրային պաշար` բնակչության հիմնական կարիքները բավարարելու, 

ջրի անբավարարության հետևանքով հիվանդությունները նվազեցնելու ու 

կանխարգելելու և ջրային էկոհամակարգերը պահպանելու համար անհրաժեշտ 

քանակի և որակի վերականգնվող ջրային ռեսուրսների պահպանում. 

13) ռազմավարական ջրային պաշար` արտակարգ իրավիճակների պայմաններում 

(երաշտ, էկոլոգիական աղետներ, էներգետիկ ճգնաժամ և այլն) մարդկանց 

հիմնական կարիքների բավարարման և ջրային էկոհամակարգերի 

պահպանման ապահովման համար ջրային ռեսուրսների պահպանում և 

օգտագործում. 

14) ավանդական՝ ջրահոսքի հունի սահմաններում պատմական, ոչ 

արդյունահանման նպատակով ջրերի օգտագործում. 

15) ջրային ռեսուրսների օգտագործում` Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրության և միջազգային պայմանագրերի համաձայն. 

16) կենցաղային՝ մարդկանց կուլտուր-կենցաղային ջրապահանջի կարիքները 

բավարարելու համար ջրօգտագործում. 

17) գյուղատնտեսական՝ ոռոգման, արոտավայրերի ջրարբիացման, 

անասնապահության և այլ ոչ արդյունաբերական ջրապահանջի կարիքները 

բավարարելու համար. 

18) էներգետիկ` էներգիայի արտադրության ջրապահանջի կարիքները 

բավարարելու համար. 

19) արդյունաբերական՝ ջուր արտադրական գործընթացներում. 

20) ձկնաբուծական նպատակով ջրօգտագործում. 

21) ռեկրեացիոն նպատակով ջրօգտագործում՝ ջուր մարզական, սիրողական 

ձկնորսության, լողի, նավարկության և գեղագիտական վայելքի համար. 

22) հակաերաշտային միջոցառումներ՝ երաշտներից վնասները նվազագույնի 

հասցնելու համար:»: 



 

Հոդված 3. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի «4-9-րդ կետերով» բառերը փոխարինել 

«5-11-րդ կետերով» բառերով։ 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը:



 

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ 

«Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 

(փաստաթղթային կոդ` Կ-297-09.06.2022-ՏՏԳՇ-011/0), «Ջրի ազգային ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի (փաստաթղթային կոդ` Կ-2971 -09.06.2022-ՏՏԳՇ-011/0), «Ջրի 

ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» օրենքի 

նախագծի (փաստաթղթային կոդ` Կ-2972 -09.06.2022-ՏՏԳՇ-011/0), «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագծի (փաստաթղթային կոդ` Կ-2973 -09.06.2022-ՏՏԳՇ-011/0), «Հայաստանի 

Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծի (փաստաթղթային 

կոդ` Կ-2974 -09.06.2022-ՏՏԳՇ-011/0), «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի 

նախագծի (փաստաթղթային կոդ` Կ-2975 -09.06.2022-ՏՏԳՇ-011/0), «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի (փաստաթղթային կոդ` Կ-2976 -

09.06.2022-ՏՏԳՇ-011/0) վերաբերյալ 

 Առաջարկության 

(փոփոխության, 

լրացման) 

հեղինակը   

 

Հոդվածը, կետը, 

որին վերաբերում 

է 

առաջարկություն

ը 

(փոփոխությունը, 

լրացումը) 

Առաջարկությունը (փոփոխությունը, 

լրացումը) 

Առաջարկության

(փոփոխության, 

լրացման) վերաբերյալ 

հեղինակի(հիմնական 

զեկուցողի 

եզրակացությունը) 

Առաջարկութ

յունն 

(փոփոխությո

ւնը, 

լրացումը) 

ընդունելու 

կամ մերժելու 

վերաբերյալ 



 

Հանձնաժողո

վի որոշումը 

1 2 3 4 5 6

 Ազգային ժողովի 

պատգամավոր 

Վահե Ղալումյան 

«Հայաստանի  

Հանրապետությա

ն  ջրային 

օրենսգրքում 

լրացումներ և 

փոփոխություններ 

կատարելու 

մասին օրենքի  

նախագծի 1-ին 

հոդվածի 1-ին 

մաս 

Օրենսգրքի 1-ին հոդվածի՝  ոչ 

մրցակցային ջրամատակարար , 

սակագին, լիցենզավորված անձ,  

բաժանորդ, խմելու ջրամատակարարման 

և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) 

ծառայությունների մատուցման կանոններ 

սահմանումներում, 14-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ 

կետերում, 38-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 

39-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 47.2-րդ 

հոդվածի 1-ին մասում, 47.3-րդ հոդվածի 

3-րդ մասում, 79.1-րդ հոդվածի 11-րդ 

մասում ջրահեռացում բառից հետո 

հանել (կեղտաջրերի մաքրման) 

ՉԻ ընդունվել։ 

Պարզաբանում։ 

Իրավական 

տեսանկյունից 

առաջարկությունն 

ընդունելի է, սակայն 

կիրառելիության 

առումով առաջարկվող 

փոփոխությունները 

կհանգեցնեն մի շարք 

խնդիրների՝ հաշվի 

առնելով, որ 

ջրահեռացման և 

կեղտաջրերի մաքրման 

ՉԻ ընդունվել։ 

 



 

բառերը, քանի որ կեղտաջրերի մաքրումը 

արդեն իսկ ներառվում է ջրահեռացում 

եզրույթի սահմանման մեջ : 

գործընթացները նաև 

առանձին 

գործընթացներ են և 

առաջարկված 

հոդվածներով  

կարգավորումները 

վերաբերելի են երկու 

գործընթացներին էլ։ 

 Ազգային ժողովի 

պատգամավոր 

Վահե Ղալումյան 

2.Նախագծի 1-ին 

և 31-րդ 

հոդվածներ 

նախագծի՝ 

 1) 31-րդ հոդվածով սահմանված 

օրենսգրքի նոր 68.1-րդ հոդվածում 

թվարկել մակերևութային ջրային մարմնի 

բոլոր կարգավիճակները, կամ 

միանգամից այդ հոդվածով տալ 

մակերևութային ջրային մարմինների և 

կարգավիճակների և որակի նորմերի 

սահմանումները: 

2) ռիսկային ջրային մարմին եզրույթը 

կամ օգտագործել նախագծի տեքստում 

Ընդունվել է Ընդունվել է



 

կամ հանել նախագծից: 

 Ազգային ժողովի 

պատգամավոր 

Վահե Ղալումյան 

3.Նախագծի 18-

րդ հոդված 

Նախագծի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

3-րդ կետի «առավելագույն ժամկետով» 

բառերը որոշակիության տեսակետից 

հստակեցման կարիք ունեն, օրինակ՝ թիվ 

N հոդվածով կամ մասով սահմանված 

առավելագույն ժամկետով: 

 Ընդունվել է Ընդունվել է

 Ազգային ժողովի 

պատգամավոր 

Վահե Ղալումյան 

4. Նախագծի 13-

րդ հոդված 

Նախագծի անցումային դրույթում 

նախատեսել  կառավարության կողմից 

ջրօգտագործման թույլտվության 

երկարաձգման, վերաձևակերպման, 

վերանայման, կասեցման, ուժը 

կորցրած ճանաչելու, դադարեցման 

կարգերի ընդունման նախատեսվող 

ժամկետը:  

Չի ընդունվել։ 

Փոփոխությունները 

կատարվելու են ՀՀ 

կառավարության 2003 

թ.  N218-Ն գործող 

որոշման մեջ, ինչն 

անցումային դրույթով 

սահմանելու 

անհրաժեշտություն 

չկա։ 

Չի ընդունվել։

 Ազգային ժողովի 

պատգամավոր 

«Ջրի ազգային 

ծրագրի մասին» 

Նախագծի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ 

կետում ջրահեռացմանը բառից հետո 

Չի ընդունվել։ 

Պարզաբանումը 

Չի ընդունվել։



 

Վահե Ղալումյան Հայաստանի 

Հանրապետությա

ն օրենքում 

փոփոխություններ 

և լրացումներ 

կատարելու 

մասին օրենքի 

նախագծի 2-րդ 

հոդված 

հանել (կեղտաջրերի մաքրմանը) 

բառերը, քանի որ ՀՀ ջրային 

օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին օրենքի 

նախագծով կեղտաջրերի մաքրումը 

ներառվում է ջրահեռացում եզրույթի 

սահմանման մեջ: 

տրված է 1-ին կետով։ 

 Ազգային ժողովի 

պատգամավոր 

Վահե Ղալումյան 

«Պետական 

տուրքի մասին» 

օրենքում 

փոփոխություն և 

լրացումներ 

կատարելու 

մասին օրենքի 

նախագծի  1-ին 

հոդված 

Վերանայել «Պետական տուրքի մասին» 

օրենքում փոփոխություն և լրացումներ 

կատարելու մասին օրենքի նախագծի 1-ին 

հոդվածի  օրենքի ուժի մեջ մտնելու 

ժամկետը, քանի որ համաձայն Հարկային 

օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ մասի՝  

Օրենսգրքով նոր տեսակի հարկի կամ 

վճարի սահմանում, հարկի կամ 

Օրենսգրքով սահմանված վճարի 

դրույքաչափի բարձրացում նախատեսող 

Հայաստանի Հանրապետության 

Ընդունվել է Ընդունվել է



 

օրենքները կամ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նման 

դրույթները կարող են ուժի մեջ մտնել այդ 

օրենքների ընդունման օրը ներառող 

հարկային տարվան հաջորդող հարկային 

տարվա սկզբից, բայց ոչ շուտ, քան այդ 

օրենքների պաշտոնական 

հրապարակման օրը ներառող ամսվան 

հաջորդող  յոթերորդ ամսվա սկզբից:։ 

 ՀՀ 

կառավարություն 

1.«Հայաստանի 

Հանրապետությա

ն ջրային 

օրենսգրքում 

լրացումներ և 

փոփոխություններ 

կատարելու 

մասին» օրենքի 

նախագծի 

(այսուհետ՝ 

Նախագիծ) 1-ին 

Նախագծի 1-ին հոդվածում «Հայաստանի 

Հանրապետության» բառերը նշել 

«ջրային» բառից առաջ՝ Հայաստանի 

Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 

(այսուհետ՝ Օրենսգիրք) լրիվ անվանման 

հիշատակումը համապատասխանեցնելով 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 18-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 

պահանջին։ Նույն փոփոխությունը 

կատարել նաև «Հայաստանի 

Հանրապետության հարկային 

Ընդունվել է Ընդունվել է



 

հոդված, 

 

«Հայաստանի 

Հանրապետությա

ն հարկային 

օրենսգրքում 

լրացումներ և 

փոփոխություն 

կատարելու 

մասին» օրենքի 

նախագծի 1-ին 

հոդված, 

 

«Վարչական 

իրավախախտում

ների վերաբերյալ 

Հայաստանի 

Հանրապետությա

ն օրենսգրքում 

լրացում և 

օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն 

կատարելու մասին» և «Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» օրենքների 

նախագծերի 1-ին հոդվածներում  



 

փոփոխություններ 

կատարելու 

մասին» օրենքի 

նախագծի 1-ին 

հոդված 

 

 

 ՀՀ 

կառավարություն 

2.Նախագծի 33-

րդ հոդված 

Համաձայն «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի՝ Նախագծի 33-րդ հոդվածում 

«ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

հավասար հասանելիություն ապահովելու 

համար մեկուսացված և խոցելի խմբերի» 

եզրույթը փոխարինել 

«ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

հավասար հասանելիության ապահովման 

տեսանկյունից մեկուսացված և խոցելի 

խմբերի» եզրույթով: 

 

Ընդունվել է։ Ընդունվել է։

 ՀՀ 3. Նախագծի 1-ին Ջրային օրենսգրքի 1-ին հոդվածում Ընդունվել է Ընդունվել է։



 

կառավարություն հոդվածի 2-րդ 

կետ 

սահմանված է «անձ» հասկացությունը՝ 

«անձ՝  ֆիզիկական և(կամ) 

իրավաբանական անձ.», ուստի 

«ջրօգտագործող» հասկացության մեջ 

«ֆիզիկական կամ իրավաբանական» 

բառերի անհրաժեշտությունը բացակայում 

է:  

 ՀՀ 

կառավարություն 

4. Նախագծի 4-րդ 

հոդվածի 2-րդ 

կետ 

Նախագծի 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետով 

Օրենսգրքի 7-րդ հոդվածում լրացվող նոր՝ 

9-րդ կետով սահմանվում է. 

«մակերևութային և ստորերկրյա ջրային 

մարմինների համար առնվազն լավ 

կարգավիճակի, իսկ խիստ փոփոխված 

ջրային մարմինների համար՝ պոտենցիալ 

լավ կամ միջակ կարգավիճակի 

ապահովումը»: Նախագծի 1-ին հոդվածի 

6-րդ կետով Օրենսգրքի 1-ին հոդվածում 

լրացվող նոր պարբերություններով 

սահմանվող հասկացություններից բխում 

է, որ մակերևութային ջրային մարմիններն 

Ընդունվել է Ընդունվել է։



 

ունեն 5 կարգավիճակ, որոնցից 

առավելագույն կարգավիճակը 

«գերազանց» կարգավիճակն է, մինչդեռ 

ստորերկրյա ջրային մարմիններն ունեն 

ընդամենը 2 կարգավիճակ՝ «վատ» և 

«լավ»: Ընդ որում՝ «լավ» կարգավիճակը 

ստորերկրյա ջրային մարմինների համար 

առավելագույն կարգավիճակն է, 

հետևաբար,  պարզ չէ, թե որն է 

Նախագծի 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետով 

Օրենսգրքի 7-րդ հոդվածում լրացվող նոր՝ 

9-րդ կետով սահմանված ստորերկրյա 

ջրային մարմինների առնչությամբ 

կիրառված  «առնվազն լավ» 

կարգավիճակը: 

 ՀՀ 

կառավարություն 

5. Նախագծի 5-րդ 

հոդվածի 2-րդ 

մաս 

Նախագծի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 

Օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասում 

լրացվող 24-րդ կետում «Գործունեության 

իրականացման ծանուցման մասին» 

օրենքի անվանման մեջ նշված 

Ընդունվել է Ընդունվել է։



 

«Հայաստանի Հանրապետության» 

բառերն առաջարկում ենք հանել՝ հիմք 

ընդունելով «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 

3-րդ մասը։  

 ՀՀ 

կառավարություն 

6. Նախագծի 6-

րդ հոդվածի 1-ին 

կետ 

 Օրենսգրքի 11-րդ հոդվածը վերնագրված 

է «Ջրավազանային կառավարման 

մարմինները», մինչդեռ՝ քննարկվող 

լրացմամբ նախատեսվում է Ջրային 

ռեսուրսների կառավարման և 

պահպանության մարմնի ղեկավարի 

իրավասությանը վերաբերող 

կարգավորում: «Նորմատիվ րավական 

ակտերի մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 

8-րդ մասում սահմանված է հետևյալ 

պահանջը՝ «Հոդվածների վերնագրերը 

համապատասխանում են հոդվածների 

բովանդակությանը:»: Հիմք ընդունելով 

վերոգրյալը Նախագծի 6-րդ հոդվածի 1-ին 

կետով Օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ 

Ընդունվել է Ընդունվել է։



 

մասի նոր խմբագրությամբ շարադրվող 5-

րդ կետի 2-րդ պարբերությունը լրացնել 

Օրենսգրքի «Ջրային ռեսուրսների 

կառավարման և պահպանության 

մարմինը» վերտառությամբ 10-րդ 

հոդվածում: 

 ՀՀ 

կառավարություն 

7. Նախագծի 12-

րդ հոդվածի 2-րդ 

կետ 

Ջրային օրենսգրքում կիրառվում է 

«Հայաստանի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական 

լիազորված մարմին» հասկացությունը: 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-

ին և 2-րդ մասերը, Նախագծի 12-րդ 

հոդվածի 2-րդ կետով Օրենսգրքի 29-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասում կիրառված 

ձևակերպումները համապատասխանեցնել 

Օրենսգրքում կիրառված՝ «Հայաստանի 

Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների պետական լիազորված 

մարմին» ձևակերպմանը՝ 

Ընդունվել է Ընդունվել է։



 

հասկացությունների միատեսակ 

կիրառությունն ապահովելու նպատակով: 

 

 ՀՀ 

կառավարություն 

 8.  Նախագծի 8-

րդ, 19-րդ,   31-րդ, 

32-րդ և 34-րդ 

հոդվածներ 

Նախագծի 8-րդ, 19-րդ, 31-րդ, 32-րդ և 34-

րդ հոդվածներով Օրենսգրքում նոր 

լրացվող հոդվածների համարակալման 

մեջ առաջարկում ենք հոդվածի համարը 

տեքստից բաժանել միջակետով՝ հիմք 

ընդունելով «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-

րդ մասը, այն է՝ «Հոդվածների և մասերի 

համարները տեքստից բաժանվում են 

միջակետերով:»:  Նախագծում ապահովել 

հոդվածների համարակալման 

հաջորդականությունը: 

Ընդունվել է Ընդունվել է։

 ՀՀ 

կառավարություն 

9. Նախագծի 17-

րդ հոդված 

Հաշվի առնելով «Իրավաբանական 

անձանց պետական գրանցման, 

իրավաբանական անձանց առանձնացված 

ստորաբաժանումների, հիմնարկների և 

անհատ ձեռնարկատերերի պետական 

Ընդունվել է Ընդունվել է։



 

հաշվառման մասին» օրենքի 17-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը, որից  

բխում է, որ ֆիզիկական անձինք ունենում 

են բնակության կամ հաշվառման հասցե, 

իսկ իրավաբանական անձինք՝ գտնվելու 

վայր, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ 

Նախագծի 17-րդ հոդվածով Օրենսգրքի 

նոր խմբագրությամբ շարադրվող 32-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում 

ֆիզիկական անձանց վերաբերող 

տվյալները շարադրված են փակագծերում՝ 

նշված կետում «և հասցեն» բառերը 

փոխարինել «(բնակության կամ 

հաշվառման հասցեն)» բառերով: 

 

 ՀՀ 

կառավարություն 

10. Նախագծի 18-

րդ հոդվածի 4-րդ 

կետ 

Հստակեցնել Նախագծի 18-րդ հոդվածի 4-

րդ կետով Օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի նոր 

խմբագրությամբ շարադրվող 7-րդ մասի 2-

րդ պարբերությունում կատարված հղումը, 

քանի որ Օրենսգրքում, ինչպես նաև 

Ընդունվել է Ընդունվել է։



 

Նախագծով Օրենսգրքում նախատեսված 

լրացումների շարքում բացակայում է 33.2-

րդ հոդվածը:   

 ՀՀ 

կառավարություն 

11. Նախագծի 19-

րդ հոդված 

  Նախագծի 19-րդ հոդվածով 

շարադրվող Օրենսգրքի 33.1-րդ հոդվածի՝ 

- 1-ին մասի 6-րդ կետը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

 «6) Ջրային ռեսուրսների կառավարման և 

պահպանության լիազոր մարմնի 

նախաձեռնությամբ՝ վարչական վարույթին 

ջրօգտագործողի ներգրավմամբ կամ 

ջրօգտագործողի դիմումի հիման վրա 

ջրօգտագործման թույլտվություններում 

կարող են կատարվել ջրօգտագործման 

թույլտվության պայմանների 

բովանդակային (այդ թվում՝ ջրառի 

ծավալների մասով) փոփոխություն 

չառաջացնող տեխնիկական վրիպակների 

շտկումներ.»։ 

-3-րդ մասում կիրառված «ջրային 

Ընդունվել է  Ընդունվել է։



 

ռեսուրսների կառավարման և 

պահպանության լիազոր մարմին» 

ձևակերպումից առաջարկում ենք հանել 

«լիազոր» բառը՝ հիմք ընդունելով 

Օրենսգրքում սահմանված «Ջրային 

ռեսուրսների կառավարման և 

պահպանության մարմին» հասկացության 

անվանումը, ինչպես նաև «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերը։ 

 ՀՀ 

կառավարություն 

12. Նախագծի 39-

րդ հոդվածի 

վերնագիր, 

 

«Ջրի ազգային 

ծրագրի մասին» 

Հայաստանի 

Հանրապետությա

ն օրենքում 

փոփոխություններ 

Նախագծի 39-րդ հոդվածի վերնագիրն 

առաջարկում ենք հանել՝ հիմք ընդունելով 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 14-րդ հոդվածի 8-րդ մասը։ 

 Նույն դիտարկումը վերաբերելի է նաև 

«Ջրի ազգային ծրագրի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 7-

րդ հոդվածի և «Պետական տուրքի 

Ընդունվել է Ընդունվել է։



 

և լրացումներ 

կատարելու 

մասին» օրենքի 

նախագծի 7-րդ 

հոդվածի և 

«Պետական 

տուրքի մասին» 

օրենքում 

փոփոխություն և 

լրացումներ 

կատարելու 

մասին» օրենքի 

նախագծի 3-րդ 

հոդվածի 

վերնագրեր 

մասին» օրենքում փոփոխություն և 

լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի 

նախագծի 3-րդ հոդվածի վերնագրերին: 

 

 ՀՀ 

կառավարություն 

13. Նախագծի 39-

րդ հոդվածի 2-րդ 

մաս, 

3-րդ մաս 

 

Նախագծի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասում 

առաջարկում ենք շտկել վրիպակը՝ «24-րդ 

հոդվածով» բառերի փոխարեն 

շարադրելով «23-րդ հոդվածով» բառերը՝ 

հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ 

Ընդունվել է Ընդունվել է։



 

Օրնսգրքի 37-րդ հոդվածի նոր 5-րդ մասը 

լրացվում է Նախագծի 23-րդ հոդվածով: 

Միաժամանակ առաջարկում ենք 

Նախագծի 39-րդ հոդվածի 3-րդ մասում 

«Օրենսգրքի 37.3-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 

4-րդ կետի» բառերը փոխարինել 

«Նախագծի 27-րդ հոդվածի 2-րդ կետով 

Օրենսգրքի 37.3-րդ հոդվածի 4-րդ մասում 

լրացվող նոր՝ 4-րդ կետի» բառերով՝ 

հղման հստակությունն ապահովելու 

նպատակով: 

 ՀՀ 

կառավարություն 

14. «Ջրի ազգային 

ծրագրի մասին» 

Հայաստանի 

Հանրապետությա

ն օրենքում 

փոփոխություններ 

և լրացումներ 

կատարելու 

մասին» օրենքի 

«Ջրի ազգային ծրագրի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» օրենքի նախագծի՝ 

- վերնագրում «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ» բառերը շարադրել 

«ՋՐԻ» բառից առաջ, ինչպես նաև 1-ին 

հոդվածում «Ջրի» բառից առաջ լրացնել 

«Հայաստանի Հանրապետության» 

Ընդունվել է Ընդունվել է



 

նախագծի 

վերնագիր, 

6-րդ հոդված  

բառերը՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 18-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասը։   

- 6-րդ հոդվածի «26.1» թվերը փոխարինել 

«26.1-ին» բառերով, իսկ  օրենքում 

լրացվող նոր՝ 26.1-ին հոդվածի 

համարակալման մեջ հոդվածի համարը 

տեքստից բաժանել միջակետով՝ հիմք 

ընդունելով «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-

րդ մասը: 

 ՀՀ 

կառավարություն 

15.  Ջրի ազգային 

քաղաքականությ

ան 

հիմնադրույթների 

մասին» օրենքում 

փոփոխություններ 

և լրացում 

կատարելու 

մասին» օրենքի 

 «Ջրի ազգային քաղաքականության 

հիմնադրույթների մասին» օրենքում 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու 

մասին» օրենքի նախագծի 

վերնագրիցվհանել   «ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ» 

բառերը՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 12-րդ 

հոդվածի 1-ին մասը։   

Ընդունվել է Ընդունվել է



 

նախագծի 

վերնագիր 

 ՀՀ 

կառավարություն 

16. «Պետական 

տուրքի մասին» 

օրենքում 

փոփոխություն և 

լրացումներ 

կատարելու 

մասին» օրենքի 

նախագծի 1-ին 

հոդված 

1-ին հոդվածում «Պետական տուրքի 

մասին» օրենքի լրիվ անվանումը 

հիշատակելիս շտկել այդ օրենքի 

հերթական համարը՝ հանելով նորմատիվ 

բնույթի վերաբերյալ նշումը՝ հիմք 

ընդունելով «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 

3-րդ մասը: 

 

Ընդունվել է Ընդունվել է

 ՀՀ 

կառավարություն 

17. «Վարչական 

իրավախախտում

ների վերաբերյալ 

Հայաստանի 

Հանրապետությա

ն օրենսգրքում 

լրացում և 

փոփոխություններ 

կատարելու 

Նախագիծ4-ի 2-րդ հոդվածով 

նախատեսված փոփոխության 

արդյունքում հաջորդիվ նշված «ջրային» 

բառը մնալու է փոքրատառով՝ հետևաբար 

առաջարկում ենք «Վարչական  

իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» օրենքի նախագծի՝ 

Ընդունվել է Ընդունվել է



 

մասին» օրենքի 

նախագծի 2-րդ 

հոդված,  

3-րդ հոդված 

-2-րդ հոդվածում համապատասխան 

փոփոխությունը կատարել ոչ թե նշված 

բառերը հանելու, այլ «Ջրօգտագործման 

սահմանված չափաքանակների 

խախտմամբ բնական ջրային 

օբյեկտներից ջրառ իրականացնելը, 

ջրային» բառերը «Ջրային» բառով 

փոխարինելու միջոցով: 

-3-րդ հոդվածով նախատեսվում է 

Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ օրենսգրքի 63.2-րդ հոդվածի 

5-րդ մասում կիրառված «ջրթափի և /կամ» 

բառերը փոխարինել «ջրահեռացման և» 

բառերով, իսկ «ջրաչափերի կամ 

ջրաչափական» բառերը՝ «ջրահաշվիչ 

(ջրաչափիչ)»  բառերով։ 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 


