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Ց Ա Ն Կ 
  

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

  

NN 
ը/կ 

Օրենքի կիրարկումն 
ապահովելու նպատակով 

ընդունման ենթակա 
իրավական ակտի տեսակն ու 

վերնագիրը 

Իրավական ակտի 
նախագիծը ներկայացնելու 

կամ ընդունելու համար 
պատասխանատու 

պետական կառավարման 
համակարգի մարմնի 

անվանումը 

Իրավական ակտի 
նախագիծը 

ներկայացնելու 
ժամկետները 

Իրավական ակտի 
ընդունման 

առնչությամբ 
իրականացվող 
միջոցառման 

ֆինանսական 
ապահովման 

աղբյուրը 

Իրավական ակտի 
ընդունման 

իրավական հիմքը 

1 2 3 4 5 6 
1. «Ջրային ռեսուրսների պահպա-

նության փաստացի վիճակի 
մոնիտորինգի և առանց ջրօգ-
տագործման թույլտվության 
ջրօգտագործման կամ ջրօգտա-
գործման թույլտվության պայ-
մաններին կամ պահանջներին 

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն 

2023 թվականի 
հունվարի 3-րդ 

տասնօրյակ   

 Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ջրային օրենսգրքի 
10-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 23-րդ կետ 
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անհամապատասխան ջրօգ-
տագործման վերաբերյալ 
ամփոփագրի ձևը հաստատելու 
մասին» շրջակա միջավայրի 
նախարարի հրամանի նախագիծ 

2. «Ջրային ռեսուրսների ոլորտում 
կլիմայի փոփոխության հար-
մարվողականության ծրագիրը 
հաստատելու մասին» կառա-
վարության որոշման նախագիծ  

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն 

2023 թվականի 
մայիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

 
  

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ջրային օրենսգրքի 

16.1-ին հոդվածի 
2-րդ մաս 

3. «Ջրավազանային կառավար-
ման պլանի բովանդակությունը 
հաստատելու մասին» շրջակա 
միջավայրի նախարարի 
հրամանի նախագիծ 

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն 

2023 թվականի 
հունվարի 3-րդ 

տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ջրային օրենսգրքի 

17-րդ հոդվածի  
4-րդ մաս 

4. «Ջրային ռեսուրսների պահպա-
նության դրամագլխի օգտա-
գործման, հատկացումների 
հաշվարկման կարգը և վճար-
ման  ժամանակացույցը սահ-
մանելու մասին» կառավարու-
թյան որոշման նախագիծ  

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն 

2023 թ. 
մայիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ջրային օրենսգրքի 
37.1.1-ին հոդվածի 

1-ին մաս 
 

5. «Գետի ինքնամաքրման 
կարողության գնահատման 
մեթոդը և կիրարկման 
մեխանիզմները սահմանելու 

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն 

2022 թ. 
դեկտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ջրային օրենսգրքի 
68.1-ին հոդվածի  

4-րդ մաս 
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մասին» կառավարության 
որոշման նախագիծ  

 

6. «Ջրային ռեսուրսների նիտ-
րատներով խոցելի տարածք-
ների հայտնաբերման չափո-
րոշիչները և գյուղատնտե-
սական գործունեության 
հետևանքով ջրային ռեսուրս-
ների՝ նիտրատներով աղտոտ-
ման նվազմանն ու կանխար-
գելմանն ուղղված միջոցա-
ռումները հաստատելու 
մասին» շրջակա միջավայրի 
նախարարի հրամանի 
նախագիծ 

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն  

 
Էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

2024 թ. 
մայիսի 2-րդ  
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ջրային օրենսգրքի 

69-րդ հոդվածի 
2-րդ մաս 

7. «Ստորերկրյա ջրային մարմին-
ների որակի նորմերը սահմա-
նելու մասին» կառավարության 
որոշման նախագիծ  

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն  

  

2024 թ. 
մայիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ջրային օրենսգրքի 
70.1-ին հոդվածի  

2-րդ մաս 
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8. «Հեղեղումների վտանգների և 
հեղեղումների առաջացման 
ռիսկերի քարտեզներին ներկա-
յացվող պահանջները և բովան-
դակությունը սահմանելու 
մասին» կառավարության 
որոշման նախագիծ 

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն 

  
Արտակարգ իրավիճակների 

նախարարություն 
  

2024 թ. 
մայիսի 2-րդ  
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ջրային օրենսգրքի 

91.1-ին հոդվածի 
1-ին մաս 

9. «Արտադրական կեղտաջրերի՝ 
ջրահեռացման համակարգ 
արտանետման պահանջները 
սահմանելու մասին» կառավա-
րության որոշման նախագիծ 

Տարածքային կառավարման 
և ենթակառուցվածքների  

նախարարության 
 ջրային կոմիտե 

 

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն 

2024 թ. 
մայիսի 2-րդ  
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ջրային օրենսգրքի 

62.1-ին հոդվածի  
1-ին մասի 2-րդ կետ 

 

10. «Կեղտաջրի նստվածքի և 
տիղմի կառավարման կարգը 
սահմանելու մասին» կառա-
վարության որոշման նախագիծ 
 
 

Տարածքային կառավարման 
և ենթակառուցվածքների 

նախարարության 
 ջրային կոմիտե 

 
Շրջակա միջավայրի 

նախարարություն 

2025 թ. 
մայիսի 2-րդ 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ջրային օրենսգրքի 
62.3-րդ հոդվածի  

2-րդ մաս 

11. «Հայաստանի Հանրապետու-
թյան տարածքում տարբեր 
ինտենսիվության երաշտային 
պայմանների հաշվարկման 
ցուցանիշները և մեթոդաբա-
նությունը սահմանելու մասին» 

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն 

 

2023 թ. 
մայիսի 2-րդ  
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ջրային օրենսգրքի 
92-րդ հոդվածի 

3-րդ մաս 
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կառավարության որոշման 
նախագիծ 

12. «Հայաստանի Հանրապետու-
թյան սողանքավտանգ 
տարածքների ցանկը սահ-
մանելու մասին» արտակարգ 
իրավիճակների նախարարի 
հրամանի նախագիծ 

Արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն 

 

2024 թ. 
հուլիսի 3-րդ 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ջրային օրենսգրքի 

29-րդ հոդվածի 
4-րդ մաս 

13. «Ջրօգտագործման թույլտվու-
թյան տրամադրման, դրա 
ժամկետի երկարաձգման, 
վերաձևակերպման, վերա-
նայման, կասեցման, ուժը 
կորցրած ճանաչելու, դադա-
րեցման կարգերը և ջրօգտա-
գործման թույլտվության օրի-
նակելի ձևաթուղթը հաստա-
տելու մասին» կառավարու-
թյան որոշման նախագիծ 

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն 

 

2023 թ. 
մայիսի 2-րդ  
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ջրային օրենսգրքի 

30-րդ հոդվածի 
2-րդ մաս 

 
 

14. «Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կառավարության 2017 
թվականի հոկտեմբերի 5-ի  
N 1252-Ն որոշման մեջ լրա-
ցումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» կառավա-
րության որոշման նախագիծ 

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն 

 

2024 թ. 
հունվարի 1 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ջրային օրենսգրքի 

37-րդ հոդվածի 
5-րդ մաս  
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15. «Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կառավարության 2011 
թվականի հունվարի 27-ի  
N 75-Ն որոշման մեջ փոփո-
խություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» կառավա-
րության որոշման նախագիծ 

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն 

 

2023 թ. 
մայիսի 2-րդ  
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
ջրային օրենսգրքի 
68.1-ին հոդվածի   

1-ին մաս 
 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                  ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                                       Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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